И
ИГРА (game) (кд) – във:
антагонистична икономическа игра;
антагонистична крайна изпъкнала икономическа игра (вж. изпъкнала
икономическа игра);
балансирана кооперативна икономическа игра;
безкоалиционна икономическа игра;
безкоалиционна неатомична икономическа игра (вж. неатомична икономическа игра);
безкрайна антагонистична икономическа игра (вж. антагонистична
икономическа игра);
безкрайна безкоалиционна икономическа игра (вж. безкоалиционна
икономическа игра);
безкрайна икономическа игра;
динамична икономическа игра;
дискретна динамична икономическа игра;
диференциална икономическа игра с двама участника с нулева сума;
диференциална икономическа игра;
значение на икономическата игра;
изпъкнала икономическа игра;
изпъкнала кооперативна икономическа игра;
изродена икономическа игра (вж. антагонистична икономическа игра);
икономическа игра в нормална форма;
икономическа игра в разгърната форма;
икономическа игра с двама участници с ненулева сума;
икономическа игра с двама участници с нулева сума;
икономическа игра с ненулева стратегия (същото като икономическа игра
с ненулева сума);
икономическа игра с ненулева сума;
икономическа игра с непълна информация;
икономическа игра с нулева стратегия (същото като икономическа игра с
нулева сума);
икономическа игра с нулева сума;
икономическа игра с постоянна сума (вж. икономическа игра с двама
участници с нулева сума);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа игра с пълна информация;
икономическа игра с чиста стратегия;
икономическа игра със смесена стратегия;
икономическа игра;
икономическа игра;
инвариантност на икономическата игра (вж. метод на арбитражните
икономически решения);
коалиционна икономическа игра;
кооперативна икономическа игра без странични плащания;
кооперативна икономическа игра във формата на функция на разбиване;
кооперативна икономическа игра с квота;
кооперативна икономическа игра с ненулева сума (вж. икономическа
игра с двама участници с ненулева сума);
кооперативна икономическа игра;
кооперативна неатомична икономическа игра (вж. неатомична икономическа игра);
координирана диференциална икономическа игра с двама участника с ненулева сума;
координирана диференциална икономическа игра;
крайна безкоалиционна икономическа игра (вж. безкоалиционна икономическа игра);
крайна изпък;нала икономическа игра (вж. изпъкнала икономическа
игра)
крайна икономическа игра;
математическо очакване на икономическата игра;
матрична икономическа игра (вж. икономическа игра с двама участници с нулева сума и антагонистична икономическа игра);
метод на деловите управленски игри;
напълно-определена икономическа игра (вж. икономическа игра с двама участници с нулева сума);
неантагонистична икономическа игра (същото като икономическа игра с
ненулева сума);
неатомична икономическа игра;
некооперативна диференциална икономическа игра;
некооперативна икономическа игра с ненулева сума (вж. икономическа игра с двама участници с ненулева сума);
некооперативна икономическа игра;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------непрекъсната детерминирана диференциална икономическа игра с двама
участника;
непрекъсната динамична икономическа игра;
нестратегическа икономическа игра;
пазарна кооперативна икономическа игра;
платежна матрица на икономическата игра (вж. теория на игрите в
икономиката);
претеглена мажоритарна икономическа игра (вж. проста кооперативна икономическа игра);
проста кооперативна икономическа игра;
рекурсивна икономическа игра;
симетрия на икономическата игра (вж. метод на арбитражните икономически решения);
статична икономическа игра;
стохастична икономическа игра;
стратегическа икономическа игра;
теория на игрите в икономиката;
теория на игрите;
теория на икономическите игри (същото като теория на игрите в икономиката);
точка на равновесието на икономическата игра (вж. икономическа игра
с двама участници с ненулева сума);
устойчивост в икономическата игра;
цена на диференциалната икономическа игра (вж. диференциална икономическа игра с двама участника с нулева сума);
цена на икономическата игра (вж. икономическа игра с двама участници с нулева сума).
ИГРА БЕЗ СТРАНИЧНИ ПЛАЩАНИЯ (game without lateral payments) (ки)
– във:
кооперативна икономическа игра без странични плащания.
ИГРА В НОРМАЛНА ФОРМА (normal form of game) (ки) – във:
икономическа игра в нормална форма.
ИГРА В РАЗГЪРНАТА ФОРМА (unfolded form of game) (ки) – във:
икономическа игра в разгърната форма.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИГРА ВЪВ ФОРМАТА НА ФУНКЦИЯ НА РАЗБИВАНЕ (game like decomposition function) (ки) – във:
кооперативна икономическа игра във формата на функция на разбиване.
ИГРА С ДВАМА УЧАСТНИЦИ (game with two players) (ки) – във:
диференциална икономическа игра с двама участника с нулева сума;
икономическа игра с двама участници с ненулева сума;
икономическа игра с двама участници с нулева сума.
ИГРА С ДВАМА УЧАСТНИЦИ С НЕНУЛЕВА СУМА (non-zero-sum game
with two players) (ки) – във:
икономическа игра с двама участници с ненулева сума.
ИГРА С ДВАМА УЧАСТНИЦИ С НУЛЕВА СУМА (zero-sum game with
two players) (ки) – във:
диференциална икономическа игра с двама участника с нулева сума;
икономическа игра с двама участници с нулева сума.
ИГРА С КВОТА (game with quota) (ки) – във:
кооперативна икономическа игра с квота.
ИГРА С НЕНУЛЕВА СТРАТЕГИЯ (non-zero-strategy game) (ки) – във:
икономическа игра с ненулева стратегия (същото като икономическа игра
с ненулева сума).
ИГРА С НЕНУЛЕВА СУМА (non-zero-sum game) (ки) – във:
икономическа игра с двама участници с ненулева сума;
икономическа игра с ненулева сума;
кооперативна икономическа игра с ненулева сума (вж. икономическа
игра с двама участници с ненулева сума);
некооперативна икономическа игра с ненулева сума (вж. икономическа игра с двама участници с ненулева сума).
ИГРА С НЕПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ (game with incomplete information)
(ки) – във:
икономическа игра с непълна информация.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИГРА С НУЛЕВА СТРАТЕГИЯ (zero-strategy game) (ки) – във:
икономическа игра с нулева стратегия (същото като икономическа игра с
нулева сума).
ИГРА С НУЛЕВА СУМА (zero-sum games) (ки) – във:
икономическа игра с нулева сума;
диференциална икономическа игра с двама участника с нулева сума;
икономическа игра с двама участници с нулева сума.
ИГРА С ПОСТОЯННА СУМА (constant-sum game) (ки) – във:
икономическа игра с постоянна сума (вж. икономическа игра с двама
участници с нулева сума).
ИГРА С ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ (game with full information) (ки) – във:
икономическа игра с пълна информация.
ИГРА С ЧИСТА СТРАТЕГИЯ (game with pure strategy) (ки) – във:
икономическа игра с чиста стратегия.
ИГРА СЪС СМЕСЕНА СТРАТЕГИЯ (games with mixed strategy) (ки) – във:
икономическа игра със смесена стратегия.
ИДЕАЛЕН МОДЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (ideal model of
the economic system), нематериален модел на икономическата система, –
нематериално отражение на икономическата система. Не всяко отражение на
системата обаче е неин модел. За да бъде нематериалното отражение модел, е
необходимо човекът да оперира с него, така както би се отнасял с оригинала (с
моделираната икономическа система), за да извлича определена информация
чрез него. Идеалните модели се подразделят на два вида – мисловни модели на
икономическите системи и символни модели на икономическите системи.
ИДЕАЛНА КОНКУРЕНЦИЯ (ideal competition) (в микр.) – същото като съвършена икономическа конкуренция (в микр.).
ИДЕАЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ (ideal social needs
/necessities/) (в маркс.) – вж. народностопански критерий за оптималност в
руската икономико-математическа школа (в маркс.).
ИДЕАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОДОБИЕ (ideal economic similarity), нематериално икономическо подобие, – икономическо подобие, въз основа на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------което се построява идеален модел на икономическа система. Подобие, върху
което се основава сходството между идеалния модел и моделираната икономическа система. Идеалното подобие се проявява в две форми – мисловно икономическо подобие и символно икономическо подобие.
ИДЕАЛНО МОДЕЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ* (ideal
modelling on the economic systems), нематериално моделиране на икономическите системи, – създаване, експериментиране и използуване за целите на
изследването и управлението на идеални модели на икономическите системи.
Съществува в две форми – мисловно моделиране на икономическитете системи и символно моделиране на икономическитете системи.
ИДЕЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНОБСИИНГРЕДИЕНТ
(preliminary
derelevant
typical
economic
subtenobsiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти.
ИДЕЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНОБТИИНГРЕДИЕНТ
(preliminary
derelevant
typical
economic
subtenobtiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти.
ИДЕЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНСТАТИИНГРЕДИЕНТ
(preliminary
derelevant
typical
economic
subtenstatiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИДЕЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНСТАТИИНГРЕДИЕНТ
(preliminary
derelevant
typical
economic
subtenstatiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти.
ИДЕЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНОБСИИНГРЕДИЕНТ (preliminary derelevant typical economic tenobsiingredient) (ки) –
във:
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните идейни дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните идейни дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните идейни дерелвантни типични икономически тенобсиингредиенти.
ИДЕЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНОБТИИНГРЕДИЕНТ (preliminary derelevant typical economic tenobtiingredient) (ки) –
във:
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните идейни дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните идейни дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните идейни дерелвантни типични икономически тенобтиингредиенти.
ИДЕЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНСТАТИИНГРЕДИЕНТ (preliminary derelevant typical economic tenstatiingredient) (ки)
– във:
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИДЕЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНСУБТИИНГРЕДИЕНТ (preliminary derelevant typical economic tensubtiingredient) (ки)
– във:
комбинирано тримерно пространство на дукоплетностните идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на цялостностните идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти;
комбинирано тримерно пространство на дукоалностните идейни дерелвантни типични икономически тенсубтиингредиенти.
ИДЕЙНА ИКОНОМИКА* (preliminary economy) – вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност и тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
ИДЕЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНГРЕДИЕНТНОСТ* (preliminary economic
ingredientality) – вж. тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
ИДЕЙНА КОИКОНОМИКА* (preliminary coeconomy) – вж. ингредиентна
структурна икономическа чувствителност и тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
ИДЕЙНА ТИПОИКОНОМИКА* (preliminary typoeconomy) – вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност и тримерно пространство
на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
ИДЕМПОТЕНТНА МАТРИЦА (idempotent matrix) – вж. матрица.
ИДЕМПОТЕНТНОСТ В ИКОНОМИКАТА (idempotent in economy) (ки) –
във:
закони на идемпотентността в икономиката.
ИДЕНТИФИКАТОР (identificator) (кд) – във:
икономически идентификатор (вж. вероятностен икономически автомат).
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОБЕКТ НА МОДЕЛИРАНЕТО (identification of the economic modelling object) – определяне на характеристичните параметри на икономическия обект на моделирането (респ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на характеристичните параметри на икономическата система), включително и
на въздействието на околната средна върху него. Идентификацията на икономическия обект на моделирането преминава през следните етапи: (1) предварителен анализ на времевите редове, характеризиращи поведението на наблюдавания икономически обект; (2) извършване на оценка на разработвания модел и на неговите компоненти; (3) диагностична проверка на модела и въз основа на направените изводи – коригиране на тези параметри. Получените времеви редове се използуват за статистическа оценка на модела на икономическата система.
ИДЕНТИФИЦИРАН ФАКТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (identified factors of the economic growth) – фактор на икономическия растеж, за
който е установен неговият обем и затова може непосредствено да се определи
въздействието му върху растежа (вж. икономически растеж). Същото е като
самостоятелен ингредор на растежа (вж. икономически ингредор). Определя се
още като обемно-идентифициран фактор. Той е идентифициран ингредор на
растежа и обикновено се означава като отделен или още като самостоятелен
фактор на икономическия растеж (самостоятелно действащ). Въздействува
непосредствено върху протичането (осъществяването) на икономическия растеж. В икономическото производство негови разновидности предимно са
трудовият производствен икономически фактор и физическият производствен икономически фактор (те са производствени икономически ингредори), а в
икономическото потребление – потребителният икономически продукт (той е
потребителен икономически ингредор).
ИДЕНТИФИЦИРУЕМА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (identifiable
economic systems) – вж. идентифицируемост на икономическата система.
ИДЕНТИФИЦИРУЕМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (identifiability of the economic systems). Дадена е управляемата линейна икономическа система, която се описва от уравненията
x& = A(t ) x + B (t ) u , 0 < t < T ,
y = C(t)x(t),

където икономическите матрици A(t), B(t) и C(t) са непрекъснати по отношение на времето и са с размерности съответно n × n, n × r и m × n (вж. управляемост на икономическата система). Задачата за идентифицируемостта на ико9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическата система се състои в това, да бъде определено нейното състояние
x(t) в момента от времето t = t1 ≤ T по данни за икономическото управление u(t)
и за изходната икономическа величина y(t) при t ≤ T. Тази задача е сходна със
задачата за наблюдаемостта на икономическата система (вж.). За да се види
това, е достатъчно в уравненията x& = A(t ) x + B (t ) u и y = C(t)x(t) да се извърши
заместването τ = t1 – t, като в резултат на това се получава задачата за наблюдението. Тук обаче задачата за идентификацията на икономическата
система* (economic system identification problem) се изследва напълно самостоятелно. Наричаме двойката (t1, x), x ∈ E n , икономическо събитие, а съответствуващият на икономическото управление u(t) вектор y(t), 0 ≤ t ≤ t1, експлициращ (възстановяващ) икономическото събитие (t1, x), означаваме с y(t, t1, x,
u(t)), t < t1. Събитието (t1, x) в икономическата система, описана от уравненията x& = A(t ) x + B (t ) u и y = C(t)x(t), е неидетифицирано икономическо събитие* (non-identificed economic event) тогава и само тогава, когато y(t, t1, x, u(t))
= 0 при всички t ∈ [0, t1 ]. Частен случай на това определение е, че за икономическата система x& = A(t ) x + B (t ) u и y = C(t)x(t) икономическото събитие (t1, 0)
е неидентифицирано. Затова пък линейната система x& = A(t ) x + B (t ) u и y =
C(t)x(t) е идентифицируема икономическа система* (identifiable economic
systems), ако нито едно икономическо събитие (t1, x) не е неидентифицируемо
с изключение на събитието (t1, 0). Върху тази основа може да се твърди, че за
да бъде неидентифицирано икономическото събитие (t1, x0) в икономическата
система, описвана чрез уравненията x& = A(t ) x + B (t ) u и y = C(t)x(t), е необходимо и достатъчно векторът x0 да принадлежи на ядрото на икономическата
матрица
t1

(1)

N (t1 ) = ∫ W *(t , t1 ) C * (t ) C (t ) W (t , t1 ) dt.
0

От горното уравнение следва, че за да бъде икономическата система
x& = A(t ) x + B (t ) u и y = C(t)x(t) идентифицируема, е необходимо и достатъчно
рангът на икономическата матрица (1) да бъде равен на n.
Между условията на пълната управляемост (вж. условия за управляемост
и наблюдаемост на икономическата система) и идентифицируемостта на
икономическата система съществува определена зависимост. Ще покажем това
само на примера на линейна стационарна икономическа система, която се моделира чрез уравненията x& = Ax + B u и y = Cx, където A, B и C са постоянни
икономически матрици. От горното по-общо твърдение за идентифицируе10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мостта на линейната икономическа система следва, че линейната стационарна
икономическа система x& = Ax + B u и y = Cx е идентифицируема тогава и само
тогава, когато рангът на икономическата матрица
t1

(2)

N (t1 ) = ∫ e A'(t −t1 ) C ' Ce A(t −t1 ) dt
0

е равен на n. От друга страна линейна стационарна икономическа система, която се моделира чрез уравненията x& = − A * x + C * v, е напълно-управляема тогава и само тогава, когато рангът на икономическата матрица
t1

(3)

Ψ = ∫ e − A'(t −t1 ) C * Ce A(t −t1 ) dt
0

е равен на n. Тъй като матриците (2) и (3) съвпадат, има основание да се твърди, че икономическата система, описвана с изразите x& = Ax + B u и y = Cx, е
идентифицируема тогава и само тогава, когато икономическата система
x& = − A * x + C * v,

е напълно управляема. Това твърдение представлява принцип на двойствеността в управляемостта и идентифицируемостта на икономическите система* (duality principle in controllability and identifiability of the economic
systems).
ИДЕНТИФИЦИРУЕМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМА (identifiability of the economic systems) (ки) – във:
идентифицируемост на икономическата система;
принцип на двойствеността в управляемостта и идентифицируемостта на икономическите система (вж. идентифицируемост на икономическата
система).
ИЗБИРАТЕЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ КРЕДИТА (selective credit controls) (в
макр.) – контрол на централната банка (в макр.) при определяне на видовете
кредити и видовете заеми на търговските банки (в макр.).
ИЗБОР (choice; option) (кд) – във:
аксиоматичен подход към потребителския икономически избор;
аксиоматичен подход към производителския икономически избор;

11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------въздействие на потребителното компенсиращо изменение на цените
върху оптималния потеребителски избор (в микр.);
въздействие на производственото компенсиращо изменение на цените
върху оптималния производителски избор (в микр.);
едностранна насоченост на избора (в межд.);
избор на икономическа стратегия (вж. функционална многослойна йерархична система за вземане на икономическо решение);
икономически избор;
индивидуален икономически избор;
индивидуален полезностно-еквивалентен потребителски икономически
избор;
индивидуален потребителски икономически избор;индивидуален приходно-еквивалентен производителски икономически избор;
индивидуален продуктов икономически избор;
индивидуален продуктов парично-еквивалентен икономически избор;
индивидуален продуктов полезностно-еквивалентен потребителски икономически избор;
индивидуален продуктов потребителски икономически избор;
индивидуален продуктов приходно-еквивалентен производителски икономически избор;
индивидуален продуктов разходно-еквивалентен потребителски икономически избор;
индивидуален продуктов стойностно-еквивалентен производителски
икономически избор;
индивидуален производителски икономически избор;
индивидуален разходно-еквивалентен потребителски икономически избор;
индивидуален стойностно-еквивалентен производителски икономически
избор;
индивидуален ценностно-еквивалентен икономически избор;
оптимален икономически избор (вж. рационален икономически избор);
оптимален потребителски икономически избор (вж. рационален потребителски икономически избор);
оптимален потребителски икономически избор [индивидуален];
оптимален производителски икономически избор (вж. рационален производителски икономически избор);
парично-еквивалентен икономически избор;
полезностно-еквивалентен потребителски икономически избор;
12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------принцип на оптимизация при ограничние на потребителския икономически избор;
принцип на оптимизация при ограничние на производителския икономически избор;
приходно-еквивалентен производителски икономически избор;
продуктов икономически избор;
продуктов парично-еквивалентен икономически избор;
продуктов полезностно-еквивалентен потребителски икономически избор;
продуктов потребителски икономически избор;
продуктов приходно-еквивалентен производителски икономически избор;
продуктов производителски икономически избор;
продуктов разходно-еквивалентен потребителски икономически избор;
продуктов стойностно-еквивалентен производителски икономически избор;
продуктов ценностно-еквивалентен икономически избор;
разходно-еквивалентен потребителски икономически избор;
рационален икономически избор;
рационален потребителски икономически избор;
рационален производителски икономически избор;
стойностно-еквивалентен производителски икономически избор;
точка на оптималния продуктово-полезностен потребителски икономически избор [индивидуален];
точка на оптималния продуктово-стойностен производителски икономически избор [индивидуален];
точка на оптималния продуктово-ценностен икономически избор [индивидуален];
ценностно-еквивалентен икономически избор;
чувствителност на оптималния потребителски избор към дохода (в
микр.);
чувствителност на оптималния потребителски избор към цените (в
микр.).
ИЗБОР [ИНДИВИДУАЛЕН] (individual choice) (ки) – във:
оптимален потребителски икономически избор [индивидуален];
точка на оптималния продуктово-полезностен потребителски икономически избор [индивидуален];
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------точка на оптималния продуктово-стойностен производителски икономически избор [индивидуален];
точка на оптималния продуктово-ценностен икономически избор [индивидуален].
ИЗБОР НА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ (economic strategy choise
layer) във функционална многослойна йерархична система за вземане на икономическо решение – вж. функционална многослойна йерархична система за
вземане на икономическо решение.
ИЗБОР НА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ (economic strategy choise
layer) (ки) – във:
избор на икономическа стратегия (вж. функционална многослойна йерархична система за вземане на икономическо решение);
слой за избор на икономическа стратегия.
ИЗБРОИМА /БРОЙНА/ ИКОНОМИЧЕСКА НЕПРЕКЪСНАТОСТ* (enumerable economic continuity) – същото като икономическа непрекъснатост.
ИЗБРОИМО /БРОЙНО/ ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО* (denumerable
/countable/ economic set), бройно икономическо множество, – икономическо
множество, което е еквивалентно (респ. равномощно) на множеството на целите положителни числа, като неговите икономически елементи могат да бъдат номерирани в икономическа последователност {an} със съответствуващите числа 1, 2, … (определението “изброимо” не е в смисъл, че елементите на
множеството могат да бъдат изброени докрай). То е разновидност на безкрайно икономическо множество. Затова всяко друго безкрайно икономическо
множество, което не е изброимо (не е бройно, не е сметно), е неизброимо икономическо множество (небройно икономическо множество). Обединението на
бройно число икономически множества, всяко от които е крайно или е изброимо, е изброимо икономическо множество. Икономическо множество, което е
крайно или е изброимо, е не повече от изброимо икономическо множество.
Всяко икономическо множество съдържа някакво не повече от изброимо икономическо подмножество. Всяко подмножество на не повече от изброимо икономическо множество е не повече от изброимо. Обединението на краен брой
от не повече от изброими икономически множества е не повече от изброимо.
Обединението на изброимо семейство от не повече от изброими икономически
множества е изброимо икономическо множество. Множеството от всички
14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------действителни (реални) икономически величини x, принадлежащи на някакъв
интервал [a, b] от числовата ос, е неизброимо икономическо множество.
ИЗБРОИМО /БРОЙНО/ ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО (denumerable
/countable/ economic set) (ки) – във:
изброимо икономическо множество;
не повече от изброимо икономическо множество.
ИЗБРОИМО /БРОЙНО/ ИКОНОМИЧЕСКО ПОДМНОЖЕСТВО* (denumerable /countable, enumerable/ economic subset) – понятие, аналогично на изброимо икономическо множество. Вж. и алгебра на случайните икономически
събития.
ИЗБРОИМО /БРОЙНО/ ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (numerable economic spase) (ки) – във:
изброимо компактно икономическо пространство.
ИЗБРОИМО /БРОЙНО/ КОМПАКТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (numerable compact economic spase) – компактно икономическо
пространство, при което от всяко негово изброимо отворено икономическо
покритие може да се отдели крайно икономическо подпокритие. Вж. икономическо покритие.
ИЗБРОИМО /БРОЙНО/ КОМПАКТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (enumerable compact economic space) на топологичното икономическо пространство – топологично икономическо пространство, във всяко изброимо отворено икономическо покритие на което има крайно икономическо
подпокритие на същото това икономическо пространство.
ИЗБРОИМО /БРОЙНО/ ПРОСТРАНСТВО НА ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ
ИКОНОМИЧЕСКИ СЪБИТИЯ* (enumerable space of the elementary
economic events) – вж. вероятностно икономическо пространство.
ИЗБРОИМО-АДИТИВНА /БРОЙНО-АДИТИВНА/ ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО МНОЖЕСТВО* (numerable-additive function of the
economic set) – неотрицателна икономическа функция γ (която може и да не е
крайна) на някакъв клас E от икономически подмножества на икономическо
множество X, която е определена в E, а именно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------n  n
λ U Ei  = ∑ λ ( Ei ),
 i =1  i =1

където
n

Ei ∈ E ,

U Ei ∈ E ,

Ei I E j , i ≠ j ,

i =1

когато n ≤ ∞. Вж. икономическа мярка.
ИЗБРОИМО-НЕПРЕКЪСНАТ /БРОЙНО-НЕПРЕКЪСНАТ/ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (numerable continuous economic operator) – правило за
икономическо изображение (респ. за икономическо съответствие) A : M → Y
в точката x0 ∈ M , ако за всяка икономическа последователност
xi → x 0 , { xi } ⊂ M ,

е валидна зависимостта Axi → Ax0 . При метризируеми икономически пространства изброимо-непрекъснатият и непрекъснатият икономически оператор
са идентични понятия. При това условие бройната, т.е. изброимата икономическа непрекъснатост съвпада с понятието за икономическа непрекъснатост
изобщо.
ИЗБЯГВАНЕ НА РИСКА (risk aversion) (в макр.) – изразява положението, че
икономическите агенти (икономическите единици) са готови да притежават
(или да търсят) рискови активи (в макр.) само ако последните носят допълнителен очакван доход, с който да се компенсира съответният риск (в макр.).
ИЗВАДКА (sample) (кд) – във:
обучаваща икономическа извадка.
ИЗВАДКОВА ИКОНОМИЧЕСКА ДИСПЕРСИЯ (sample economic variance), емпирична икономическа дисперсия, – дисперсия на случайна икономическа величина X, изчислена за част от обхвата на нейното разпределение
(върху извадка от генералната статистическа съвкупност). С увеличаване на
числото на наблюденията (с увеличаване на ширината на извадката) извадковата икономическа дисперсия асимптотично се приближава към теоретичната икономическа дисперсия – свойство, което се нарича състоятелност на
оценката на икономическата дисперсия (rating /evaluation/ acceptability of the
economic variance). Затова на практика, за да се определи икономическата дисперсия D(X) чрез реда от независими резултати от измерване на случайната
16
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------величина x1, x2,…, xn, където n е броят на измерванията, се предполага, че D(X)
≈ s2, където при негрупирани данни
2


1 n 

∑ ( x j − x ) ∑  ( x j − n ∑ x j 
j =1
j =1
j =1
 ,
s2 =
= 
n −1
n −1
n

n

2

а при групирани данни –
2



1 k

(
x
−
∑ ( x j − x ) f j ∑  j n ∑ x j  f j
j =1
j =1
j =1

s2 =
,
= 
n −1
n −1
k

k

2

където k е броят на разредите в групирането на генералната съвкупност, fj –
честотата на j-тия разред (j = 1, 2, …, k). С s2 е означена състоятелността на
оценката на икономическата дисперсия. Ако n → ∞, то по степен на вероятност s2 → D(X). Освен това при n > 1 изразът n [ s 2 − D( X )] има разпределение на вероятностите, което е близко до нормалното, с нулево средно значение
и с дисперсия, равна на µ4 – [D(X)]2, където µ4 = E [X – E(X)] (с E е означено математическото икономическо очакване на определена случайна икономическа
величина). Този подход дава възможност да се построяват интервали на доверителност. Вж. икономическа дисперсия.
ИЗВАДКОВА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (sample economic function) –
икономическа функция Xt = Xt (ω) на аргумента t, която еднозначно съответства
на всяко наблюдение на случайния икономически процес X t ∈ E , t ∈ T , където
(ω) = Ω е множеството на елементарните икономически събития (вж. случайна икономическа функция). Обичайно е случайният икономически процес да се
нарича
още
случайна
икономическа
траектория*
(stochastic
/random/economic trajectory), случайна икономическа реализация* (stochastic
/random/economic realization), случайна икономическа история* (stochastic
/random/economic history). Случайният икономически процес Xt се характеризира с вероятностна икономическа мярка (stochastic economic measure) (вж.
икономическа мярка) в пространството на извадковите икономически функции
(вж. икономическо пространство). При изследване на локалните свойства на
случайния икономически процес Xt, при което E = ℜ1 , T = ℜ m , където ℜm (m =
1, 2, …), се приема, че Xt е сепарабелен икономически процес или че има екви17
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------валентен случаен икономически процес със зададени локални свойства на извадковата икономическа функция. От по-голяма значимост е изследването на
локалните свойства на гаусовския случаен икономически процес.
ИЗВАЖДАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ МНОЖЕСТВА* (economic sets
subtraction) – вид релация между икономически множества (операция върху
икономически множества). Изваждане на икономическото множество B, състоящо се от икономическите елементи bj ∈ B (j ∈ M), от икономическото
множество A, състоящо се от икономическите елементи ai ∈ A (i ∈ N), е формирането на трето икономическо множество C, всеки икономически елемент ck
(k ∈ R) на което принадлежи на множеството A и не принадлежи на множеството B, т.е. ck ∈ C, ако ck ∈ A и ck ∉ B, където N, M и R са съответните множества от номера на икономическите множества A, B и C. Тази релация се означава с израза C = A \ B, респ. с израза C = A – B, където C се нарича разлика между икономическите множества A и B. Каквито и да са икономическите множества A и B, включване на икономически множества A ⊆ B има тогава и само
тогава, когато A \ B = Ø. Вж. и изваждане на множества.
ИЗВАЖДАНЕ НА МНОЖЕСТВА (sets subtraction) – вид релация между
множества (операция върху множества). Изваждане на множеството B, състоящо се от елементите bj ∈ B (j ∈ M), от множеството A, състоящо се от елементите ai ∈ A (i ∈ N), е формирането на трето множество C, всеки елемент ck
(k ∈ R) на което принадлежи на множеството A и не принадлежи на множеството B, т.е. ck ∈ C, ако ck ∈ A и ck ∉ B, където N, M и R са съответните множества от номера на множествата A, B и C. В случая не е задължително B да е
подмножество на A, т.е. не е задължително, щото B ⊂ A. Релацията изваждане
на множества се означава с израза C = A \ B, респ. с израза C = A – B, и е нагледно представена на фиг. 1, където C се нарича разлика между множествата
A и B, а знакът \ е познат под наименованието щрих на Шефер (Shaffer stroke;
stroke function). Изваждането на множества може да се разглежда като логическа антиконюнкция (отрицание на конюнкцията) между съждения в математическата логика.
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до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

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

C

A

B

Фиг. 1. Изваждане на множества

ИЗВЕДЕН БЕЗНАЛИЧНО-ТЕКУЩ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (deduced unavailably-flowing production economic factor) –
вж. производствени икономически фактори.
ИЗВЕДЕН БЕЗНАЛИЧНО-ТЕКУЩ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (deduced unavailably-flowing labour production
economic factor) – вж. трудови производствени икономически фактори.
ИЗВЕДЕН БЕЗНАЛИЧНО-ТЕКУЩ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (deduced unavailably-flowing physical
production economic factor) – вж. физически производствени икономически
фактори.
ИЗВЕДЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (deduced derelevant dialectical economic exoingredient)
– вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗВЕДЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (deduced derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗВЕДЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (deduced derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
ИЗВЕДЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (deduced derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) –
вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗВЕДЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (deduced derelevant typical dialectical economic
ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗВЕДЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (deduced derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗВЕДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (deduced dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически
икокореномически ексоингредиент.
ИЗВЕДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (deduced dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗВЕДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (deduced dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗВЕДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (deduced dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
изведен диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
изведен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изведен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент).
ИЗВЕДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (deduced dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
ИЗВЕДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (deduced dialectical economic ingredient) (ки) – във:
изведен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
20
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изведен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически
икономически ингредиент);
изведен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
ИЗВЕДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (deduced dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
ИЗВЕДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(deduced dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически
ингредиент.
ИЗВЕДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (deduced dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически
икотехномически ексоингредиент.
ИЗВЕДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (deduced dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
изведен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изведен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
изведен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
ИЗВЕДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(deduced dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически
икотехномически ингредиент.
ИЗВЕДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(deduced dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
изведен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
изведен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изведен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент).

21

21

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗВЕДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (deduced dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
ИЗВЕДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (deduced dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗВЕДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (deduced economic factor) (ки) –
във:
изведен безналично-текущ производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
изведен безналично-текущ трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен безналично-текущ физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен налично-текущ производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
изведен налично-текущ трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен налично-текущ физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущ производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
изведен текущ трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущ физически производствен икономически фактор (вж.
физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-безналичен производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
изведен текущо-безналичен трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-безналичен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-интегрален производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изведен текущо-интегрален трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-интегрален физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-капиталов производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
изведен текущо-капиталов трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-капиталов физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-наличен производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
изведен текущо-наличен трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-наличен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-неинтегрален производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
изведен текущо-неинтегрален трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-неинтегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-некапиталов производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
изведен текущо-некапиталов трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-некапиталов физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори).
ИЗВЕДЕН НАЛИЧНО-ТЕКУЩ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (deduced availably-flowing production economic factor) – вж. производствени икономически фактори.
ИЗВЕДЕН НАЛИЧНО-ТЕКУЩ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (deduced availably-flowing labour production economic
factor) – вж. трудови производствени икономически фактори.
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗВЕДЕН НАЛИЧНО-ТЕКУЩ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (deduced availably-flowing physical production
economic factor) – вж. физически производствени икономически фактори.
ИЗВЕДЕН ПРОДУКТ* (outgoing product) (в макр.) (подразбира се като изведено-продуктова предметна маса) (*) – парично изражение на купен и изразходван от икономически единици (една, повече от една или всички в дадена
страна) краен продукт (в макр.) 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). Изведеният продукт (в макр.) е сумата от изведено-продуктовите
предметни
междуелементни
кванти*
(outgoing-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 външносистемния продукт (в макр.). Негови разновидности са отделният изведен продукт (в макр.) и съвкупният изведен продукт (в макр.). Ако не е посочено друго, под изведен продукт (в макр.) обикновено се подразбира съвкупният изведен продукт (в макр.). При покупкопродажба изведеният продукт (в макр.) се представя като разход на изведен
продукт* (outgoing product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като
постъпление на изведен продукт* (outgoing product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Като обем изведеният продукт (в макр.) е равен на чистите
финанси (в макр.).
ИЗВЕДЕН ПРОДУКТ (outgoing product) (ки) – във:
изведен продукт (в макр.);
отделен изведен продукт (в макр.);
съвкупен изведен продукт (в макр.).
ИЗВЕДЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (deduced
production economic factor) (ки) – във:
изведен безналично-текущ производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
изведен безналично-текущ трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изведен безналично-текущ физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен налично-текущ производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
изведен налично-текущ трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен налично-текущ физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущ производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
изведен текущ трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущ физически производствен икономически фактор (вж.
физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-безналичен производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
изведен текущо-безналичен трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-безналичен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-интегрален производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
изведен текущо-интегрален трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-интегрален физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-капиталов производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
изведен текущо-капиталов трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-капиталов физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-наличен производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
изведен текущо-наличен трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изведен текущо-наличен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-неинтегрален производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
изведен текущо-неинтегрален трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-неинтегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-некапиталов производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
изведен текущо-некапиталов трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-некапиталов физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори).
ИЗВЕДЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (deduced relevant dialectical economic exoingredient) – вж.
релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗВЕДЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (deduced relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗВЕДЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ*
(deduced
relevant
dialectical
ecotechnomic
exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
ИЗВЕДЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (deduced relevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗВЕДЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (deduced relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗВЕДЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (deduced relevant typical dialectical ecotech-
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------nomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент.

ИЗВЕДЕН ТЕКУЩ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР*
(deduced flowing production economic factor) – вж. производствени икономически фактори.
ИЗВЕДЕН ТЕКУЩ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (deduced flowing labour production economic factor) – вж. трудови
производствени икономически фактори.
ИЗВЕДЕН ТЕКУЩ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (deduced flowing physical production economic factor) – вж. физически производствени икономически фактори.
ИЗВЕДЕН ТЕКУЩО-БЕЗНАЛИЧЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (deduced flowingly-unavailable production economic factor)
– вж. производствени икономически фактори.
ИЗВЕДЕН ТЕКУЩО-БЕЗНАЛИЧЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (deduced flowingly-unavailable labour
production economic factor) – вж. трудови производствени икономически
фактори.
ИЗВЕДЕН ТЕКУЩО-БЕЗНАЛИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (deduced flowingly-unavailable physical
production economic factor) – вж. физически производствени икономически
фактори.
ИЗВЕДЕН ТЕКУЩО-ИНТЕГРАЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (deduced flowingly-integral production economic factor) –
вж. производствени икономически фактори.
ИЗВЕДЕН ТЕКУЩО-ИНТЕГРАЛЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (deduced flowingly-integral labour production
economic factor) – вж. трудови производствени икономически фактори.
ИЗВЕДЕН ТЕКУЩО-ИНТЕГРАЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (deduced flowingly-integral physical production
economic factor) – вж. физически производствени икономически фактори.
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗВЕДЕН ТЕКУЩО-КАПИТАЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (deduced flowingly-capital production economic factor) – вж.
производствени икономически фактори.
ИЗВЕДЕН ТЕКУЩО-КАПИТАЛОВ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (deduced flowingly-capital labour production
economic factor) – вж. трудови производствени икономически фактори.
ИЗВЕДЕН ТЕКУЩО-КАПИТАЛОВ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (deduced flowingly-capital physical production
economic factor) – вж. физически производствени икономически фактори.
ИЗВЕДЕН ТЕКУЩО-НАЛИЧЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (deduced flowingly-available production economic factor) – вж.
производствени икономически фактори.
ИЗВЕДЕН ТЕКУЩО-НАЛИЧЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (deduced flowingly-available labour production economic
factor) – вж. трудови производствени икономически фактори.
ИЗВЕДЕН ТЕКУЩО-НАЛИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (deduced flowingly-available physical
production economic factor) – вж. физически производствени икономически
фактори.
ИЗВЕДЕН ТЕКУЩО-НЕИНТЕГРАЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (deduced flowingly-non-integral production economic
factor) – вж. производствени икономически фактори.
ИЗВЕДЕН ТЕКУЩО-НЕИНТЕГРАЛЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (deduced flowingly-non-integral labour
production economic factor) – вж. трудови производствени икономически
фактори.
ИЗВЕДЕН ТЕКУЩО-НЕИНТЕГРАЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (deduced flowingly-non-integral physical
production economic factor) – вж. физически производствени икономически
фактори.
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗВЕДЕН ТЕКУЩО-НЕКАПИТАЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (deduced flowingly-non-capital production economic factor) –
вж. производствени икономически фактори.
ИЗВЕДЕН ТЕКУЩО-НЕКАПИТАЛОВ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (deduced flowingly-non-capital labour
production economic factor) – вж. трудови производствени икономически
фактори.
ИЗВЕДЕН ТЕКУЩО-НЕКАПИТАЛОВ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (deduced flowingly-non-capital physical
production economic factor) – вж. физически производствени икономически
фактори.
ИЗВЕДЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР
(deduced labour production economic factor) (ки) – във:
изведен безналично-текущ трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен налично-текущ трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущ трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-безналичен трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-интегрален трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-капиталов трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-наличен трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-неинтегрален трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
изведен текущо-некапиталов трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори).
ИЗВЕДЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (deduced typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗВЕДЕН
ТИПИЧЕН
ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (deduced typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен
диалектически икономически ингредиент.
ИЗВЕДЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (deduced typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
изведен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изведен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изведен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИЗВЕДЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (deduced typical dialectical ecorenomic ingredient) – вж. типичен
диалектически икореномически ингредиент.
ИЗВЕДЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (deduced typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен
диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗВЕДЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (deduced typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
изведен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изведен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изведен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗВЕДЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (deduced typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗВЕДЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (deduced physical production economic factor) (ки) – във:
изведен безналично-текущ физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изведен налично-текущ физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущ физически производствен икономически фактор (вж.
физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-безналичен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-интегрален физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-капиталов физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-наличен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-неинтегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
изведен текущо-некапиталов физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори).
ИЗВЕДЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (outgoing product money) (в макр.) (подразбират се като изведено-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на
изведения 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). Изведените продуктови пари (в макр.) са сумата от изведено-продуктовите парични междуелементни кванти* (outgoing-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 извънсистемните продуктови пари (в макр.). Техни разновидности са
отделните изведени продуктови пари (в макр.) и съвкупните изведени продуктови пари (в макр.). Ако не е посочено друго, под изведени продуктови пари (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните изведени продуктови пари
(в макр.). При покупко-продажба изведените продуктови пари (в макр.) се
представят като разход на изведени продуктови пари* (outgoing product
money expenditure) (в макр.) [същото като изведен продуктов паричeн разход*
(outgoing product money cost) (в макр.)] за купувачите на изведения продукт (в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------макр.) и като приход на изведени продуктови пари* (outgoing product money
incoming) (в макр.) [същото като изведен продуктов паричeн приход*
(outgoing product money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Като обем
изведените продуктови пари (в макр.) са равни на чистите финансови пари (в
макр.).
ИЗВЕДЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ (outgoing product money) (ки) – във:
изведени продуктови пари (в макр.);
отделни изведени продуктови пари (в макр.);
съвкупни изведени продуктови пари (в макр.).
ИЗВЕДЕНИ ФИНАНСИ* (outgoing finance) (в макр.) (подразбират се като
изведено-финансова предметна маса) (*) – парично изражение на придобити
и изразходвани от икономически единици (една, повече от една или всички в
дадена страна) производители на продукт при първичното разпределение на
икономическия доход крайни финанси (в макр.) за единица време (обикновено
за една година), които е 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). Изведените финанси (в макр.) са сумата
от изведено-финансовите предметни междуелементни кванти* (outgoingfinancial 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 външносистемния финанси (в макр.). Техни разновидности са отделните изведени финанси (в
макр.) и съвкупните изведени финанси (в макр.). Ако не е посочено друго, под
изведени финанси (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните изведени
финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба)
изведените финанси (в макр.) се представят като разход на изведени финанси* (outgoing finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и
продавачи) и като постъпление на изведени финанси* (outgoing finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Като обем чистият продукт (в макр.) е равен на изведените финанси (в макр.).
ИЗВЕДЕНИ ФИНАНСИ (outgoing finance) (ки) – във:
изведени финанси (в макр.);
отделни изведени финанси (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупни изведени финанси (в макр.).
ИЗВЕДЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (outgoing financial money) (в макр.)
(подразбират се като изведено-финансова парична маса) (*) – противостоящ
на изведените 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). Изведените финансови пари (в макр.) са сумата от изведено-финансовите парични междуелементни кванти* (outgoing-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 извънсистемните финансови пари (в макр.). Техни разновидности са
отделните изведени финансови пари (в макр.) и съвкупните изведени финансови пари (в макр.). Ако не е посочено друго, под изведени финансови пари (в
макр.) обикновено се подразбират съвкупните изведени финансови пари (в
макр.). При покупко-продажба изведените финансови пари (в макр.) се представят като разход на изведени финансови пари* (outgoing financial money
expenditure) (в макр.) [същото като изведен финансов паричeн разход*
(outgoing financial money cost) (в макр.)] за купувачите на изведените финанси
(в макр.) и като приход на изведени финансови пари* (outgoing financial
money incoming) (в макр.) [същото като изведен финансов паричeн приход*
(outgoing financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи. Като обем
чистите продуктови пари (в макр.) са равни на изведените финансови пари (в
макр.).
ИЗВЕДЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ (outgoing financial money) (ки) – във:
изведени финансови пари (в макр.);
отделни изведени финансови пари (в макр.);
съвкупни изведени финансови пари (в макр.).
ИЗВЕЖДАНЕ (outgoing) (кд) – във:
начин на икономическо извеждане (вж. икономическа възможност;
икономическа случайност; икономически посибитит; икономически стохастит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------начин на икореномическо извеждане (вж. икореномическа възможност;
икореномическа случайност; икореномически посибитит; икореномически
стохастит);
начин на икотехномическо извеждане (вж. икотехномическа възможност; икотехномическа случайност; икотехномически посибитит; икотехномически стохастит).
ИЗВЛЕЧЕН БЕЗНАЛИЧНО-ТЕКУЩ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (derived unavailably-flowing production economic factor) –
вж. производствени икономически фактори.
ИЗВЛЕЧЕН БЕЗНАЛИЧНО-ТЕКУЩ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (derived unavailably-flowing labour production
economic factor) – вж. трудови производствени икономически фактори.
ИЗВЛЕЧЕН БЕЗНАЛИЧНО-ТЕКУЩ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (derived unavailably-flowing physical production economic factor) – вж. физически производствени икономически фактори.
ИЗВЛЕЧЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (derived
production economic factor) (ки) – във:
извлечен безналично-текущ производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
извлечен безналично-текущ трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен безналично-текущ физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен налично-текущ производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
извлечен налично-текущ трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен налично-текущ физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен текущ производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
извлечен текущ трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------извлечен текущ физически производствен икономически фактор (вж.
физически производствени икономически фактори);
извлечен текущо-безналичен производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
извлечен текущо-безналичен трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущо-безналичен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен текущо-интегрален производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
извлечен текущо-капиталов производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
извлечен текущо-капиталов трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущо-капиталов физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен текущо-наличен производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
извлечен текущо-наличен трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущо-наличен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен текущо-неинтегрален производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
извлечен текущо-неинтегрален трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущо-неинтегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен текущо-некапиталов трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущо-некапиталов физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори).
ИЗВЛЕЧЕН НАЛИЧНО-ТЕКУЩ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (derived availably-flowing production economic factor) – вж. производствени икономически фактори.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗВЛЕЧЕН НАЛИЧНО-ТЕКУЩ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (derived availably-flowing labour production
economic factor) – вж. трудови производствени икономически фактори.
ИЗВЛЕЧЕН НАЛИЧНО-ТЕКУЩ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (derived availably-flowing physical production
economic factor) – вж. физически производствени икономически фактори.
ИЗВЛЕЧЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (derived
production economic factor) (ки) – във:
извлечен безналично-текущ производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
извлечен безналично-текущ трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен безналично-текущ физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен налично-текущ производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
извлечен налично-текущ трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен налично-текущ физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен текущ производствен икономически фактор (вж. производствени икономически фактори);
извлечен текущ трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущ физически производствен икономически фактор (вж.
физически производствени икономически фактори);
извлечен текущо-безналичен производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
извлечен текущо-безналичен трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущо-безналичен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен текущо-интегрален производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------извлечен текущо-капиталов производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
извлечен текущо-капиталов трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущо-капиталов физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен текущо-наличен производствен икономически фактор (вж.
производствени икономически фактори);
извлечен текущо-наличен трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущо-наличен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен текущо-неинтегрален производствен икономически фактор
(вж. производствени икономически фактори);
извлечен текущо-неинтегрален трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущо-неинтегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен текущо-некапиталов трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущо-некапиталов физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори).
ИЗВЛЕЧЕН ТЕКУЩ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР*
(derived flowing production economic factor) – вж. производствени икономически фактори.
ИЗВЛЕЧЕН ТЕКУЩ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (derived flowing labour production economic factor) – вж. трудови
производствени икономически фактори.
ИЗВЛЕЧЕН ТЕКУЩ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (derived flowing physical production economic factor) – вж.
физически производствени икономически фактори.
ИЗВЛЕЧЕН ТЕКУЩО-БЕЗНАЛИЧЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (derived flowingly-unavailable production economic factor) –
вж. производствени икономически фактори.
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗВЛЕЧЕН ТЕКУЩО-БЕЗНАЛИЧЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (derived flowingly-unavailable labour
production economic factor) – вж. трудови производствени икономически
фактори.
ИЗВЛЕЧЕН ТЕКУЩО-БЕЗНАЛИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (derived flowingly-unavailable physical
production economic factor) – вж. физически производствени икономически
фактори.
ИЗВЛЕЧЕН ТЕКУЩО-ИНТЕГРАЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (derived flowingly-integral production economic factor) – вж.
производствени икономически фактори.
ИЗВЛЕЧЕН ТЕКУЩО-ИНТЕГРАЛЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (derived flowingly-integral labour production
economic factor) – вж. трудови производствени икономически фактори.
ИЗВЛЕЧЕН ТЕКУЩО-ИНТЕГРАЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (derived flowingly-integral physical
production economic factor) – вж. физически производствени икономически
фактори.
ИЗВЛЕЧЕН ТЕКУЩО-КАПИТАЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (derived flowingly-capital production economic factor) – вж.
производствени икономически фактори.
ИЗВЛЕЧЕН ТЕКУЩО-КАПИТАЛОВ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (derived flowingly-capital labour production
economic factor) – вж. трудови производствени икономически фактори.
ИЗВЛЕЧЕН ТЕКУЩО-КАПИТАЛОВ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (derived flowingly-capital physical production
economic factor) – вж. физически производствени икономически фактори.
ИЗВЛЕЧЕН ТЕКУЩО-НАЛИЧЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (derived flowingly-available production economic factor) –
вж. производствени икономически фактори.
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗВЛЕЧЕН ТЕКУЩО-НАЛИЧЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (derived flowingly-available labour production
economic factor) – вж. трудови производствени икономически фактори.
ИЗВЛЕЧЕН ТЕКУЩО-НАЛИЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (derived flowingly-available physical
production economic factor) – вж. физически производствени икономически
фактори.
ИЗВЛЕЧЕН ТЕКУЩО-НЕИНТЕГРАЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (derived flowingly-non-integral production economic
factor) – вж. производствени икономически фактори.
ИЗВЛЕЧЕН ТЕКУЩО-НЕИНТЕГРАЛЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (derived flowingly-non-integral labour
production economic factor) – вж. трудови производствени икономически
фактори.
ИЗВЛЕЧЕН ТЕКУЩО-НЕИНТЕГРАЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (derived flowingly-non-integral physical
production economic factor) – вж. физически производствени икономически
фактори.
ИЗВЛЕЧЕН ТЕКУЩО-НЕКАПИТАЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (derived flowingly-non-capital production economic
factor) – вж. производствени икономически фактори.
ИЗВЛЕЧЕН ТЕКУЩО-НЕКАПИТАЛОВ ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (derived flowingly-non-capital labour
production economic factor) – вж. трудови производствени икономически
фактори.
ИЗВЛЕЧЕН ТЕКУЩО-НЕКАПИТАЛОВ ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (derived flowingly-non-capital physical
production economic factor) – вж. физически производствени икономически
фактори.
ИЗВЛЕЧЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР
(derived labour production economic factor) (ки) – във:
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------извлечен безналично-текущ трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен налично-текущ трудов производствен икономически фактор
(вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущ трудов производствен икономически фактор (вж.
трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущо-безналичен трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущо-капиталов трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущо-наличен трудов производствен икономически фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущо-неинтегрален трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори);
извлечен текущо-некапиталов трудов производствен икономически
фактор (вж. трудови производствени икономически фактори).
ИЗВЛЕЧЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (derived physical production economic factor) (ки) – във:
извлечен безналично-текущ физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен налично-текущ физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен текущ физически производствен икономически фактор (вж.
физически производствени икономически фактори);
извлечен текущо-безналичен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен текущо-капиталов физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен текущо-наличен физически производствен икономически
фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен текущо-неинтегрален физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори);
извлечен текущо-некапиталов физически производствен икономически фактор (вж. физически производствени икономически фактори).
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗВОД (inference) (кд) – във:
дедуктивен икономически извод (вж. дедуктивен икономически подход);
индуктивен икономически извод \вж. индуктивен икономически подход;
логически икономически извод;
правило на икономическия извод (вж. логически икономически извод).
ИЗВЪНГРАНИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЯ (extra-marginal intervention) (в межд.)
– същото като екстрамаргинална интервенция (в межд.).
ИЗВЪНМИТНИЧЕСКА БАРИЕРА (non-tariff barrier - NTB) (в межд.) – същото като нетарифно ограничение (в межд.).
ИЗВЪНМИТНИЧЕСКА ПОЛИТИКА (non-tariff policy) (в межд.), нетарифна политика (в межд.), политика на извънмитнически ограничения (в
межд.), политика на нетарифни ограничения (в межд.), – една от основните
форми на протекционизма (в межд.); протекционизъм, осъществяван с извънмитнически средства. Нейни инструменти са нетарифните ограничения (в
межд.). Аналогично на митническата политика (в межд.) противостои на
свободната търговия (в межд.).
ИЗВЪНМИТНИЧЕСКО ОГРАНИЧЕНИЕ (non-tariff restriction) (в межд.) –
същото като нетарифно ограничение (в межд.).
ИЗВЪНМИТНИЧЕСКО ОГРАНИЧЕНИЕ (non-tariff restriction) (ки) – във:
политика на извънмитнически ограничения (в межд.) (същото като извънмитническа политика (в межд.)).
ИЗВЪННАЦИОНАЛЕН БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ* (extranational
gross domestic product) (в макр.) (*) – частта от брутния вътрешен продукт (в
макр.), която е произведена на територията на дадена страна от извъннационалните икономически единици (в т.ч. и фирми) (от тези, които не прибивават
постоянно на тази територия и не са национално регистрирани към тази страна, но са организирали производство на нейната територия). Представлява разлика между целия брутен вътрешен продукт (в макр.) и националния брутен
вътрешен продукт (в макр.).
ИЗВЪННАЦИОНАЛЕН БРУТЕН ПРОДУКТ (extranational gross product)
(ки) – във:
извъннационален брутен вътрешен продукт (в макр.).
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗВЪННАЦИОНАЛЕН ВНОС (extranational import) (ки) – във:
извъннационален вътрешен внос (в макр.).
ИЗВЪННАЦИОНАЛЕН ВЪТРЕШЕН ВНОС* (extranational domestic import)
(в макр.) (*) – продукт, внесен от други страни в дадена страна от извъннационални вътрешни икономически икономически единици (в т.ч. и фирми) на дадена страна.
ИЗВЪННАЦИОНАЛЕН ВЪТРЕШЕН ЕКСПОРТ (extranational domestic export) (ки) – във:
извъннационален вътрешен нетен експорт (в макр.).
ИЗВЪННАЦИОНАЛЕН ВЪТРЕШЕН ИЗНОС* (extranational domestic
export) (в макр.) (*) – продукт, произведен от извъннационалните вътрешни
икономически единици (в т.ч. и фирми) на дадена страна и изнесен извън страната.
ИЗВЪННАЦИОНАЛЕН ВЪТРЕШЕН НЕТЕН ЕКСПОРТ* (extranational
domestic net export) (в макр.) (*) – експортното салдо (в макр.) от външнотърговската дейност на дадена страна, осъществена от нейните извъннационални
вътрешни икономически единици. Представлява разликата между извъннационалния вътрешен износ (в макр.) и извъннационалния вътрешен внос (в макр.).
ИЗВЪННАЦИОНАЛЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (extranational domestic
product) (ки) – във:
брутни вътрешни покупки на извъннационален вътрешен продукт (в
макр.);
извъннационален брутен вътрешен продукт (в макр.);
извъннационален нетен вътрешен продукт (в макр.);
нетни вътрешни покупки на извъннационален вътрешен продукт (в
макр.).
ИЗВЪННАЦИОНАЛЕН ЕКСПОРТ (extranational export) (ки) – във:
извъннационален вътрешен нетен експорт (в макр.).
ИЗВЪННАЦИОНАЛЕН ИЗНОС (extranational export) (ки) – във:
извъннационален вътрешен износ (в макр.).
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗВЪННАЦИОНАЛЕН НЕТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ* (extranational
net domestic product) (в макр.) (*) – частта от нетния вътрешен продукт (в
макр.), която е произведена на територията на страната от извъннационалните
икономически единици (в т.ч. и фирми) (респ. от тези, които не прибивават
постоянно на тази територия и не са национално регистрирани към тази страна, но са организирали производство на нейната територия). Представлява разлика между целия нетен вътрешен продукт (в макр.) и националния нетен
вътрешен продукт (в макр.) или още разлика между извъннационалния брутен
вътрешен продукт (в макр.) и амортизацията (в макр.), която се съдържа в
последния.
ИЗВЪННАЦИОНАЛЕН НЕТЕН ЕКСПОРТ (extranational net export) (ки) –
във:
извъннационален вътрешен нетен експорт (в макр.).
ИЗВЪННАЦИОНАЛЕН НЕТЕН ПРОДУКТ (extranational net product) (ки) –
във:
извъннационален нетен вътрешен продукт (в макр.).
ИЗВЪННАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ (extranational product) (ки) – във:
брутни вътрешни покупки на извъннационален вътрешен продукт (в
макр.);
извъннационален брутен вътрешен продукт (в макр.);
извъннационален нетен вътрешен продукт (в макр.);
нетни вътрешни покупки на извъннационален вътрешен продукт (в
макр.).
ИЗВЪНПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧНОСТНА СФЕРА* (extraproduction economicalitic extrasphere) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
ИЗВЪНПРОИЗВОДСТВЕНА СФЕРА (extraproduction extrasphere) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
ИЗВЪНПРОИЗВОДСТВЕНА СФЕРА (extraproduction extrasphere) (ки) –
във:
извънпроизводствена икономичностна сфера (вж. зависимости между
продукта и субсипродукта);
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------извънпроизводствена сфера (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
ИЗВЪНСПИСЪЧЕН ПАЗАР НА ЦЕННИТЕ КНИГИ (unlisted securities
market - USM) (в макр.) – част от първичния пазар (в макр.) на ценни книги (в
макр.) (на нови емисии), който не влиза в основния първоешелонен пазар на
фондовата борса (в макр.). Включва както второ- и третоешелонни, така и неофициални пазари (placing markets) (в макр.) за реализация на ценни книги, по
които се сключват сделки с некотирани акции.
ИЗГОДА ОТ АБСОЛЮТНИТЕ ПРЕДИМСТВА (absolute-advantages benefit)
(в межд.) – нарастване на обема на производството и на потреблението [върху основата на международната специализация на производството (в межд.]
както във всяка страна поотделно, така и в световен мащаб благодарение на
използуването на абсолютните предимства (в межд.) от всички страни, участвуващи в международната търговия (в межд..
ИЗГОДА ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ ПО
ВЪНШНИЯ ДЪЛГ (benefit of declaring external-debt default) (в межд.) – икономисани плащания по отказаното пълно обслужване на външния дълг (в
межд.) от дадена страна длъжник. Включва икономисаните плащания по главниците с настъпил падеж и икономисаните плащания по дължимите лихви.
ИЗГОДА ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ ПО
ВЪНШНИЯ ДЪЛГ (benefit of declaring external-debt default) (ки) – във: нетна
изгода от обявяването на неплатежоспособност по външния дълг (в межд.);
ИЗГОДА ОТ СРАВНИТЕЛНИТЕ ПРЕДИМСТВА (comparative-advantages
benefit) (в межд.) – нарастване на обема на производството и на потреблението както във всяка страна поотделно, така и в световен мащаб, благодарение
на използуването на сравнителните предимства (в межд.) от всички страни,
участвуващи в международната търговия (в межд.).
ИЗГОДНО ПОЛОЖЕНИЕ (band-wagon) (ки) – във:
ефект на изгодното положение (в межд.).
ИЗГОДНОСТ (benefitness), социо-изгодност, (*) – същностна определеност
на ефикасното богатство (вж. зависимости между благото и продукта), която е опосредствувано-измерима и опосредствувано-оценявана от социума (от
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хората и от обществото като цяло) способност на благата (на социо-благата)
да осигуряват тяхното съществуване и възпроизводство (вж. поддържане).
Същото е като изгодностно богатство* (benefitness wealth). Изгодността е еквивалентна на оценката (estimation), която социо-единицата (вж. икономическа единица) според своите предпочитания и в рамките на своята общност дава
на обществената активност (socio-activity), приложена (и изразходвана) в
създаването и усвояването на потенциалната способност на дадено благо да
удовлетворява нейни и на други единици обществени потребности (social
needs /necessities/). Според ценностната ингредиентност* (worth
ingredientality) (вж. ценностна икономическа ингредиентност) има две основни форми на съществуване (фоизгодности) – ползваемост (вместо неблагозвучното ползност) и сметност, които са изгодностни ингредиенти* (benefitness ingrediends). В този смисъл ползваемостта и сметността са форми и частни
случаи на изгодността.
Според ценностната класификация по разширената ингредиентност
(вж. разширната икономическа ингредиентност) [ще се означи като разширителна ценностна класификация* (extensionary worth classification)] разновидности на изгодността са ценността [същото като ефекторна изгодност*
(effectory benefitness)] и субсиценността* (subsiworth) [същото като субсиефекторна изгодност* (subsieffectory benefitness)] (вж. фиг. 1). Така че според
разширителната ценностна класификация се образува редицата {ценност, субсиценност, изгодност}, където изгодността е същото като екстценност*
(extworth) (разширена ценност). Ценността (която е ценностно благо) е създадена при пряката производствена дейност в производството (при което нейни
форми са полезността и стойността). При всяка друга обществена дейност
(извън пряката производствена дейност) се създава субсиценността (която е
субсиценностно благо) [при което нейни форми са субсиполезността* (subsiutility) и субсистойността* (subsivalue)]. При обществената дейност в нейната цялост се създава изгодността, която е сумата от ценността и субсиценността. Разновидности на горната класификация са класификациите {(1)
средна ценност, (2) средна субсиценност* (average subsiworth), (3) средна изгодност* (average benefitness)}, {(1) пределна ценност, (2) пределна субсиценност* (marginal subsiworth), (3) пределна изгодност* (marginal
benefitness)} и {(1) обща ценност, (2) обща субсиценност* (total subsiworth),
(3) обща изгодност* (total benefitness)}. Вж. зависимости между продукта и
субсипродукта.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ценност

Субсиценност

Ексиниценност

Реценност

Ценност

Коценност

Суценност

Ефеценност

Квазиценност

Квазикоценност

Квазисуценност

Квазиефеценност

Квазиреценност

Иниизгодност

Квазиексиниценност

Коизгодност

Реизгодност

Суизгодност

Изгодност

Ексиниизгодност

Фиг. 1. Разновидности на ценността, субсиценността и изгодността според разширителната
ценностна класификация
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствения обхват на поддържането се различават
следните основни видове изгодност: (1) консуматорствена изгодност* (consumptionaritic benefitness) (консуматорско-обусловена изгодност) – необходимо условие за найното съществуване е наличието на потребности (респ. на
възпроизводствени потребности); (2) стопанственостна изгодност* (protoeconomicalitic benefitness) (стопанско-обусловена изгодност) – необходимо
условие за нейното съществуване е наличието на недостатъчност (на оскъдност) на възпроизводствените ресурси; (3) икономичностна изгодност*
(economicalitic benefitness) (икономическо-обусловена изгодност) – необходимо условие за нейното съществуване е наличието на разпределение на дохода
според собствеността върху богатството (определящото при което е собствеността върху средствата за производство); (4) пазарно-икономичностна изгодност* (marketly-economicalitic benefitness) (пазарно-икономическообусловена изгодност) – необходимо условие за нейното съществуване е наличието на обществено разделение на труда; (5) финансово-пазарноикономичностна изгодност* (financially-marketly-economicalitic benefitness)
(финансово-пазарно-икономическо-обусловена изгодност) – необходимо условие за нейното съществуване е паричните агрегати да бъдат стоки. Всеки един
от тези видове (степени на възпроизводствен обхват) на изгодност е част от
предходния вид (от предходната степен на обхват) на тази изгодност (фиг. 2).
Когато не е посочено друго, под изгодност обикновено се подразбира икономичностната изгодност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Консуматорствена изгодност

1
2

(2) Стопанственостна изгодност

3
4

(3) Икономичностна изгодност

5
(4) Пазарноикономичностна
изгодност
(5) Финансовопазарноикономичностна
изгодност

Фиг. 2. Изгодност и нейните основни видове според възпроизводствения
обхват на поддържащата сфера

ИЗГОДНОСТ (benefitness) (кд) – във:
изгодност;
икономичностна изгодност.
ИЗГОДНОСТ НА БЛАГОТО* (good benefitness) – вж. зависимости между
благото и продукта.
ИЗГОДНОСТ НА БЛАГОТО* (good benefitness) (ки) – във:
изгодност на благото (вж. зависимости между благото и продукта);
изгодност на икономичностното благо (вж. зависимости между благото и продукта);
изгодност на материалното благо (вж. зависимости между благото и
продукта);
изгодност на материалното икономичностно благо (вж. зависимости
между благото и продукта);
изгодност на нематериалното благо (вж. зависимости между благото и
продукта);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изгодност на нематериалното икономичностно благо (вж. зависимости
между благото и продукта).
ИЗГОДНОСТ НА ИКОНОМИЧНОСТНОТО БЛАГО* (benefitness of
economicalitic good) – вж. зависимости между благото и продукта.
ИЗГОДНОСТ НА ИКОНОМИЧНОСТНОТО БЛАГО (benefitness of
economicalitic good) (ки) – във:
изгодност на икономичностното благо (вж. зависимости между благото и продукта);
изгодност на материалното благо (вж. зависимости между благото и
продукта);
изгодност на материалното икономичностно благо (вж. зависимости
между благото и продукта);
изгодност на нематериалното благо (вж. зависимости между благото и
продукта);
изгодност на нематериалното икономичностно благо (вж. зависимости
между благото и продукта).
ИЗГОДНОСТ НА МАТЕРИАЛНОТО БЛАГО* (benefitness of material good)
– вж. зависимости между благото и продукта.
ИЗГОДНОСТ НА МАТЕРИАЛНОТО БЛАГО* (benefitness of material good)
(ки) – във:
изгодност на материалното благо (вж. зависимости между благото и
продукта);
изгодност на материалното икономичностно благо (вж. зависимости
между благото и продукта).
ИЗГОДНОСТ НА МАТЕРИАЛНОТО ИКОНОМИЧНОСТНО БЛАГО*
(benefitness of material economicalitic good) – вж. зависимости между благото
и продукта.
ИЗГОДНОСТ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО БЛАГО* (benefitness of immaterial
good) – вж. зависимости между благото и продукта.
ИЗГОДНОСТ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО БЛАГО* (benefitness of immaterial
good) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изгодност на нематериалното благо (вж. зависимости между благото и
продукта);
изгодност на нематериалното икономичностно благо (вж. зависимости
между благото и продукта).
ИЗГОДНОСТ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО ИКОНОМИЧНОСТНО БЛАГО*
(benefitness of immaterial economicalitic good) – вж. зависимости между благото и продукта.
ИЗГОДНОСТНА ЕФИКАСНОСТ* (benefitness effectuality /efficacy/) – вж.
зависимости между благото и продукта.
ИЗГОДНОСТНА ЕФИКАСНОСТ (benefitness effectuality /efficacy/) (ки) –
във:
изгодностна ефикасност (вж. зависимости между благото и продукта);
изгодностна икономичностна ефикасност (вж. зависимости между благото и продукта).
ИЗГОДНОСТНА ИКОНОМИЧНОСТНА ЕФИКАСНОСТ* (benefitness
economicalitic effectuality /efficacy/) – вж. зависимости между благото и продукта.
ИЗГОДНОСТНО БОГАТСТВО* (benefitness wealth) –вж. изгодност.
ИЗГОДНОСТНО БОГАТСТВО (benefitness wealth) (ки) – във:
изгодностно богатство (вж. изгодност);
изгодностно икономичностно богатство (вж. икономичностна изгодност).
ИЗГОДНОСТНО ИКОНОМИЧНОСТНО БОГАТСТВО*
economicalitic wealth) – вж. икономичностна изгодност.

(benefitness

ИЗДРЪЖКА (spending) (кд) – във:
инвестиционна издръжка (в макр.) (същото като инвестиционен разход (в
макр.));
крива на капиталовата издръжка (в макр.) (същото като крива на инвестиционния разход (в макр.));
крива на капиталовата издръжка (в микр.) (същото като крива на инвестиционния разход (в микр.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива на независимата капиталова издръжка (в макр.) (същото като крива на независимия инвестиционен разход (в макр.));
производствена издръжка (в микр.)).
ИЗДЪРЖАН ИКОНОМИЧНОСТЕН ПРОДУКТ* (expendited economicalitic
product) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
ИЗДЪРЖАН ПРОДУКТ* (expendited product) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
ИЗДЪРЖАН ПРОДУКТ (expendited product) (ки) – във:
издържан икономичностен продукт (вж. зависимости между продукта
и субсипродукта);
издържан продукт (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
ИЗДЪРЖАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (expenditing economic product) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
ИЗДЪРЖАЩ ПРОДУКТ* (expenditing product) – вж. зависимости между
продукта и субсипродукта.
ИЗДЪРЖАЩ ПРОДУКТ* (expenditing product) (ки) – във:
издържащ икономически продукт (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
издържащ продукт (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
ИЗДЪРЖАЩ ТРУД* (expenditing labour) – вж. зависимости между продукта
и субсипродукта.
ИЗЗЕМВАНЕ (withdrawals) (в макр.) – същото като изтичане на доход (в
макр.).
ИЗИСКВАН МАРЖ (margin requirements) (в макр.), предписан марж (в
макр.), – лихвен процент (върху пазарната стойност на облигациите и акциите), който вложителят по закон е длъжен да изплати на банката при получаване
на заеми за придобиване от него на акции (в макр.) и облигации (в макр.).
ИЗИСКВАНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ (required economic utility)
(ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изисквана обща икономическа полезност.
ИЗИСКВАНА ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ (required economic value)
(ки) – във:
изисквана обща икономическа стойност.
ИЗИСКВАНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (required teconomic worth)
(ки) – във:
изисквана обща икономическа ценност.
ИЗИСКВАНА ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ* (required total
economic utility) (*) – обща икономическа полезност TU(k-y)rd на някакъв възпроизводствен икономически запас y, когато тя е собствената обща икономическа полезност TU(y)pr на запаса y, но чиято величина е изисквана от друг
възпроизводствен икономически запас k (при функционирането на k) в процеса
на икономическото възпроизводство (най-вече в икономическото производство и икономическото потребление като фази на възпроизводството) в качеството й на изходен икономически ингредиент на определена имплицитнопротивонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система (последната като подсистема на имплицитнопроитвонасочено-дефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система) (вж. имплицитно-дефинирана ингредиентна
икономическа система); същото като изисквана обща полезност на възпроизводствения икономически запас* (required total utility of the reproductional
economic stock). Тя е изходен ресурсен същностен икономически ингредиент при конституирането на диспозиционната възпроизводствена икономическа наситеност. Разновидност е на изискваната обща икономическа ценност. Идентифицира се в рамките на някаква предметно-полезностна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна възпроизводствена
икономическа система* (objective-utility implicitly-counterposely-defined
dispositional reproductional economic system) (вж. пълна същностностратифицирана икономика). Като пример за такава може да се посочи определена
специфично-полезностна
имплицитно-противонасоченодефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система*
(specific-utility implicitly-counterposely-defined dispositional reproductional
economic system) [в т.ч. (а) специфично-полезностната имплицитнопротивонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа
система
(вж.)
и
(б )
специфично-полезностната
имплицитно52
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------противонасочено-дефинирана диспозиционна потребителна икономическа
система* (specific-utility implicitly-counterposely-defined dispositional consumption economic system)] (вж. противонасочено-дефинирана ингредиентна икономическа система).
Когато възпроизводственият икономически запас y функционира във фазата на икономическото производство той е производствен икономически запас (production economic stock) yp и тогава е налице изисквана обща производствена икономическа полезност* (required total production economic
utility) [същото като изисквана обща полезност на производствения икономически запас* (required total utility of the production economic stock)] TU(kyp)rd, а когато y функционира в потреблението той е потребителен икономически запас (consumption economic stock) yc и тогава е налице изисквана обща
потребителна икономическа полезност* (required total consumption economic utility) [същото като изисквана обща полезност на потребителния
икономически запас* (required total utility of the consumption economic stock)]
TU(k-yc)rd. Тъй като при изискваната обща икономическа полезност възпроизводственият икономически запас y е възпроизводствен икономически ресурс r,
затова този вид полезност се представя като резултатно-изисквана обща ресурсна икономическа полезност* (resultive-required total resource economic
utility) [същото като резултатно-изисквана обща полезност на възпроизводствения икономически ресурс* (resultive-required total utility of the
reproductional economic economic resource)] TU(z-r)rd. От своя страна резултатно-изискваната обща полезност на възпроизводствения икономически ресурс
може да бъде (а) резултатно-изисквана обща полезност на производствения икономически ресурс* (resultive-required total utility of the production
economic resource)] TU(z-rp)rd и (б) резултатно-изисквана обща полезност
на потребителния икономически ресурс* (resultive-required total utility of the
consumption economic resource)] TU(z-rc)rd.
В процеса на производството икономическият ресурс r съществува под
формата на икономически фактор x, а икономическият резултат – под формата
на икономически продукт q. Затова общата полезност на икономическия ресурс в производството TU(rp) се представя като обща полезност на икономическия фактор TU(xp). На фиг. 1 в общ вид е показана специфичнополезностната имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна
производствена икономическа система (вж.), където с Sq(s)x(u).(p) е означена специфично-полезностната диспозиционна производствена икономическа наситеност. Случаят на изисквана обща икономическа полезност тук е продукто53
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------во-изискваната обща полезност на икономическия фактор* (productrequired total utility of the economic factor) TU(q-xp)rd = TU(xp). Вж. собствена
обща икономическа полезност, принадлежаща обща икономическа полезност,
индуцираща обща икономическа полезност, индуцирана обща икономическа
полезност и изискваща обща икономическа полезност.
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Фиг. 1. Общ вид на специфично-полезностната имплицитно-противонасоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система

Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се конституират индивидуална изисквана обща икономическа полезност*
(individual required total economic utility) TU(I)(k-y)rd, фирмена изисквана обща
икономическа полезност* (firm required total economic utility) TU(F)(k-y)rd,
обществена изисквана обща икономическа полезност* (social required total
economic utility) TU(S)(k-y)rd и т.н. Според релативистичната теория на полезността се различават абсолютна изисквана обща икономическа полезност* (absolute required total economic utility) TU(A)(k-y)rd и относителна
изисквана обща икономическа полезност* (relative required total economic
utility) TU(R)(k-y)rd.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
изисквана обща икономическа полезност TU(k-y)rd = TU(k-y)rd(E) се конституират още и съответстващите на последната понятия за изисквана обща консуматорска полезност* (required total consumptionary utility) TU(k-y)rd(C), изисквана обща стопанска полезност* (required total protoeconomic utility) TU(ky)rd(P), изисквана обща пазарно-икономическа полезност* (required total
marketly-economic utility) TU(k-y)rd(M) и изисквана обща финансово-пазарноикономическа полезност* (required total financially-marketly-economic utility)
TU(k-y)rd(N). Общо за всички тях е понятието за изисквана обща поддържаща
полезност* (required total sustenance /sustaining/ utility) TU(k-y)rd(Z) (за изисквана обща полезност при поддържането).
ИЗИСКВАНА ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ* (required total
economic value) (*) – обща икономическа стойност TV(k-y)rd на някакъв възпроизводствен икономически запас y, когато тя е собствената обща икономическа стойност TV(y)pr на запаса y, но чиято величина е изисквана от друг
възпроизводствен икономически запас k (при функционирането на k) в процеса
на икономическото възпроизводство (най-вече в икономическото производство и икономическото потребление като фази на възпроизводството) в качеството й на изходен икономически ингредиент на определена имплицитнопротивонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система (последната като подсистема на имплицитнопроитвонасочено-дефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система) (вж. имплицитно-дефинирана ингредиентна
икономическа система); същото като изисквана обща стойност на възпроизводствения икономически запас* (required total value of the reproductional
economic stock). Тя е изходен ресурсен същностен икономически ингредиент при конституирането на диспозиционната възпроизводствена икономическа наситеност. Разновидност е на изискваната обща икономическа ценност. Идентифицира се в рамките на някаква предметно-стойностна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна възпроизводствена
икономическа система* (objective-value implicitly-counterposely-defined dispositional reproductional economic system) (вж. пълна същностностратифицирана икономика). Като пример за такава може да се посочи определена
специфично-стойностна
имплицитно-противонасоченодефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система*
(specific-value implicitly-counterposely-defined dispositional reproductional
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic system) [в т.ч. (а) специфично-стойностната имплицитнопротивонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа
система
(вж.)
и
(б )
специфично-стойностната
имплицитнопротивонасочено-дефинирана диспозиционна потребителна икономическа
система* (specific-value implicitly-counterposely-defined dispositional consumption economic system)] (вж. противонасочено-дефинирана ингредиентна икономическа система).
Когато възпроизводственият икономически запас y функционира във фазата на икономическото производство той е производствен икономически запас (production economic stock) yp и тогава е налице изисквана обща производствена икономическа стойност* (required total production economic value)
[същото като изисквана обща стойност на производствения икономически
запас* (required total value of the production economic stock)] TV(k-yp)rd, а когато y функционира в потреблението той е потребителен икономически запас
(consumption economic stock) yc и тогава е налице изисквана обща потребителна икономическа стойност* (required total consumption economic value)
[същото като изисквана обща стойност на потребителния икономически
запас* (required total value of the consumption economic stock)] TV(k-yc)rd. Тъй
като при изискваната обща икономическа стойност възпроизводственият икономически запас y е възпроизводствен икономически ресурс r, затова този вид
стойност се представя като резултатно-изисквана обща ресурсна икономическа стойност* (resultive-required total resource economic value) [същото като
резултатно-изисквана обща стойност на възпроизводствения икономически ресурс* (resultive-required total value of the reproductional economic
economic resource)] TV(z-r)rd. От своя страна резултатно-изискваната обща
стойност на възпроизводствения икономически ресурс може да бъде (а) резултатно-изисквана обща стойност на производствения икономически
ресурс* (resultive-required total value of the production economic resource)] TV(zrp)rd и (б) резултатно-изисквана обща стойност на потребителния икономически ресурс* (resultive-required total value of the consumption economic
resource)] TV(z-rc)rd.
В процеса на производството икономическият ресурс r съществува под
формата на икономически фактор x, а икономическият резултат – под формата
на икономически продукт q. Затова общата стойност на икономическия ресурс
в производството TV(rp) се представя като обща стойност на икономическия
фактор TV(xp). На фиг. 1 в общ вид е показана специфично-стойностната
имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа система (вж.), където с Sq(s)x(v).(p) е означена специфичностойностната диспозиционна производствена икономическа наситеност.
Случаят на изисквана обща икономическа стойност тук е продуктовоизискваната обща стойност на икономическия фактор* (product-required
total value of the economic factor) TV(q-xp)rd = TV(xp). Вж. собствена обща икономическа стойност, принадлежаща обща икономическа стойност, индуцираща обща икономическа стойност, индуцирана обща икономическа
стойност и изискваща обща икономическа стойност.
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Фиг. 1. Общ вид на специфично-стойностната имплицитно-противонасоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система

Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се конституират индивидуална изисквана обща икономическа стойност* (individual
required total economic value) TV(I)(k-y)rd, фирмена изисквана обща икономическа стойност* (firm required total economic value) TV(F)(k-y)rd, обществена
изисквана обща икономическа стойност* (social required total economic
value) TV(S)(k-y)rd и т.н. Според релативистичната теория на стойността се
различават абсолютна изисквана обща икономическа стойност* (absolute

57

57

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------required total economic value) TV(A)(k-y)rd и относителна изисквана обща
икономическа стойност* (relative required total economic value) TV(R)(k-y)rd.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
изисквана обща икономическа стойност TV(k-y)rd = TV(k-y)rd(E) се конституират още и съответстващите на последната понятия за изисквана обща консуматорска стойност* (required total consumptionary value) TV(k-y)rd(C), изисквана обща стопанска стойност* (required total protoeconomic value) TV(ky)rd(P), изисквана обща пазарно-икономическа стойност* (required total
marketly-economic value) TV(k-y)rd(M) и изисквана обща финансово-пазарноикономическа стойност* (required total financially-marketly-economic value)
TV(k-y)rd(N). Общо за всички тях е понятието за изисквана обща поддържаща
стойност* (required total sustenance /sustaining/ value) TV(k-y)rd(Z) (за изисквана обща стойност при поддържането).

ИЗИСКВАНА ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (required total economic worth) (*) – обща икономическа ценност TW(k-y)rd на някакъв възпроизводствен икономически запас y, когато тя е собствената обща икономическа
ценност TW(y)pr на запаса y, но чиято величина е изисквана от друг възпроизводствен икономически запас k (при функционирането на k) в процеса на икономическото възпроизводство (най-вече в икономическото производство и
икономическото потребление като фази на възпроизводството) и едновременно с това е изходен икономически ингредиент на определена имплицитнопротивонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система (последната като подсистема на имплицитнопроитвонасочено-дефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система) (вж. имплицитно-дефинирана ингредиентна
икономическа система); същото като изисквана обща ценност на възпроизводствения икономически запас* (required total worth of the reproductional
economic stock). Тя е изходен ресурсен същностен икономически ингредиент при конституирането на диспозиционната възпроизводствена икономическа наситеност. Според ценностната икономическа ингредиентост нейни
разновидности са изискваната обща икономическа стойност и изискваната
обща икономическа полезност. Идентифицира се в рамките на някаква предметно-ценностна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система* (objective-worth implicitlycounterposely-defined dispositional reproductional economic system) (вж. пълна
същностно-стратифицирана икономика). Като пример за такава може да се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------посочи определена специфично-ценностна имплицитно-противонасоченодефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система*
(specific-worth implicitly-counterposely-defined dispositional reproductional
economic system) [в т.ч. (а) специфично-ценностната имплицитнопротивонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа
система
(вж.)
и
(б)
специфично-ценностната
имплицитнопротивонасочено-дефинирана диспозиционна потребителна икономическа
система* (specific-worth implicitly-counterposely-defined dispositional consumption economic system)] (вж. противонасочено-дефинирана ингредиентна икономическа система).
Когато възпроизводственият икономически запас y функционира във фазата на икономическото производство той е производствен икономически запас (production economic stock) yp и тогава е налице изисквана обща производствена икономическа ценност* (required total production economic worth)
[същото като изисквана обща ценност на производствения икономически
запас* (required total worth of the production economic stock)] TW(k-yp)rd, а когато y функционира в потреблението той е потребителен икономически запас
(consumption economic stock) yc и тогава е налице изисквана обща потребителна икономическа ценност* (required total consumption economic worth)
[същото като изисквана обща ценност на потребителния икономически
запас* (required total worth of the consumption economic stock)] TW(k-yc)rd. Тъй
като при изискваната обща икономическа ценност възпроизводственият икономически запас y е възпроизводствен икономически ресурс r, затова този вид
ценност се представя като резултатно-изисквана обща ресурсна икономическа ценност* (resultive-required total resource economic worth) [същото като
резултатно-изисквана обща ценност на възпроизводствения икономически ресурс* (resultive-required total worth of the reproductional economic economic
resource)] TW(z-r)rd. От своя страна резултатно-изискваната обща ценност на
възпроизводствения икономически ресурс може да бъде (а) резултатноизисквана обща ценност на производствения икономически ресурс*
(resultive-required total worth of the production economic resource)] TW(z-rp)rd и
(б) резултатно-изисквана обща ценност на потребителния икономически
ресурс* (resultive-required total worth of the consumption economic resource)]
TW(z-rc)rd.
В процеса на производството икономическият ресурс r съществува под
формата на икономически фактор x, а икономическият резултат – под формата
на икономически продукт q. Затова общата ценност на икономическия ресурс
59

59

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------в производството TW(rp) се представя като обща ценност на икономическия
фактор TW(xp). На фиг. 1 в общ вид е показана специфично-ценностната имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (вж.), където с Sq(s)x(w).(p) е означена специфичноценностната диспозиционна производствена икономическа наситеност. Случаят на изисквана обща икономическа ценност тук е продуктово-изискваната
обща ценност на икономическия фактор* (product-required total worth of the
economic factor) TW(q-xp)rd = TW(xp). Вж. собствена обща икономическа ценност, принадлежаща обща икономическа ценност, индуцираща обща икономическа ценност, индуцирана обща икономическа ценност и изискваща обща
икономическа ценност.
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Фиг. 1. Общ вид на специфично-ценностната имплицитно-противонасоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система

Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се конституират индивидуална изисквана обща икономическа ценност* (individual
required total economic worth) TW(I)(k-y)rd, фирмена изисквана обща икономическа ценност* (firm required total economic worth) TW(F)(k-y)rd, обществена изисквана обща икономическа ценност* (social required total economic
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до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------worth) TW(S)(k-y)rd и т.н. Според ценностната икономическа пълнота се конституират изисквана дуална обща икономическа ценност* (required dual total
economic worth) и изисквана сингуларна обща икономическа ценност*
(required singular dual total economic worth), в т.ч. изисквана стойностносингуларна обща икономическа ценност* (required value-singular dual total
economic worth) и изисквана полезностно-сингуларна обща икономическа
ценност* (required utility-singular dual total economic worth). Според релативистичната теория на ценността се различават абсолютна изисквана обща
икономическа ценност* (absolute required total economic worth) TW(A)(k-y)rd и
относителна изисквана обща икономическа ценност* (relative required total
economic worth) TW(R)(k-y)rd.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
изисквана обща икономическа ценност TW(k-y)rd = TW(k-y)rd(E) се конституират още и съответстващите на последната понятия за изисквана обща консуматорска ценност* (required total consumptionary worth) TW(k-y)rd(C) [в т.ч.
изисквана обща консуматорска полезност TU(k-y)rd(C) и изисквана обща консуматорска стойност TV(k-y)rd(C)], изисквана обща стопанска ценност*
(required total protoeconomic worth) TW(k-y)rd(P) [в т.ч. изисквана обща стопанска полезност TU(k-y)rd(P) и изисквана обща стопанска стойност TV(k-y)rd(P)],
изисквана обща пазарно-икономическа ценност* (required total marketlyeconomic worth) TW(k-y)rd(M) [в т.ч. изисквана обща пазарно-икономическа
полезност TU(k-y)rd(M) и изисквана обща пазарно-икономическа стойност
TV(k-y)rd(M)] и изисквана обща финансово-пазарно-икономическа ценност*
(required total financially-marketly-economic worth) TW(k-y)rd(N) [в т.ч. изисквана обща финансово-пазарно-икономическа полезност TU(k-y)rd(N) и изисквана
обща финансово-пазарно-икономическа стойност TV(k-y)rd(N)]. Общо за всички тях е понятието за изисквана обща поддържаща ценност* (required total
sustenance /sustaining/ worth) TW(k-y)rd(Z) [в т.ч. изисквана обща поддържаща
полезност TU(k-y)rd(Z) и изисквана обща поддържаща стойност TV(k-y)rd(Z)]
(за изисквана обща ценност при поддържането).

ИЗИСКВАНЕ (requirement) (кд) – във:
външно икономическо изискване (вж. икономическа необходимост;
икономическа случайност; икономически индистит; икономически стохастит);
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------външно икореномическо изискване (вж. икореномическа необходимост; икореномическа случайност; икореномически индистит; икореномически стохастит);
външно икотехномическо изискване (вж. икотехномическа необходимост; икотехномическа случайност; икотехномически индистит; икотехномически стохастит);
вътрешно икономическо изискване (вж. икономическа необходимост;
икономическа случайност; икономически индистит; икономически стохастит);
вътрешно икореномическо изискване (вж. икореномическа необходимост; икореномическа случайност; икореномически индистит; икореномически стохастит);
вътрешно икотехномическо изискване (вж. икотехномическа необходимост; икотехномическа случайност; икотехномически индистит; икотехномически стохастит);
изискване на икономическия ингредиент (вж. икономически стохастит);
изискване на икономическия предмет (вж. икономическа случайност);
изискване на икореномическия ингредиент (вж. икореномически
стохастит);
изискване на икореномическия предмет (вж. икореномическа случайност);
изискване на икотехномическия ингредиент (вж. икотехномически
стохастит);
изискване на икотехномическия предмет (вж. икотехномическа случайност).
ИЗИСКВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ* (requirement of
the economic ingredient) – вж. [1] икономически индистит; [2] икономически
стохастит.
ИЗИСКВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (requirement of the
economic thing) – вж. [1] икономическа необходимост; [2] икономическа случайност.
ИЗИСКВАНЕ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ* (requirement of
the ecorenomic ingredient) – вж. [1] икореномически индистит; [2] икореномически стохастит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗИСКВАНЕ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (requirement of the
ecorenomic thing) – вж. [1] икореномическа необходимост; [2] икореномическа
случайност.
ИЗИСКВАНЕ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ* (requirement
of the ecotechnomic ingredient) – вж. [1] икотехномически индистит; [2] икотехномически стохастит.
ИЗИСКВАНЕ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (requirement of
the ecotechnomic thing) – вж. икотехномическа необходимост; икотехномическа случайност.
ИЗИСКВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ (requiring economic
utility) (ки) – във:
изискваща обща икономическа полезност.
ИЗИСКВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ (requiring total economic
value) (ки) – във:
изискваща обща икономическа стойност.
ИЗИСКВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ (requiring total economic
worth) (ки) – във:
изискваща обща икономическа ценност.
ИЗИСКВАЩА ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЕЗНОСТ* (requiring total
economic utility) (*) – обща икономическа полезност TU(k-y)rg на някакъв възпроизводствен икономически запас y, когато тя е собствената обща икономическа полезност TU(y)pr на запаса y, но чиято величина изисква наличието на
друг възпроизводствен икономически запас k (при функционирането на y) в
процеса на икономическото възпроизводство (най-вече в икономическото
производство и икономическото потребление като фази на възпроизводството) в качеството й на входен икономически ингредиент на определена експлицитно-противонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена
икономическа система (последната като подсистема на екслицитнопроитвонасочено-дефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система) (вж. експлицитно-дефинирана ингредиентна
икономическа система); същото като изискваща обща полезност на възпроизводствения икономически запас* (requiring total utility of the reproductional
economic stock). Тя е входен резултатен същностен икономически ингреди63
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ент при конституирането на диспозиционната възпроизводствена икономическа ангажираност. Разновидност е на изискващата обща икономическа
ценност. Идентифицира се в рамките на някаква предметно-полезностна експлицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система* (objective-utility explicitly-counterposely-defined
dispositional reproductional economic system) (вж. пълна същностностратифицирана икономика). Като пример за такава може да се посочи определена
специфично-полезностна
експлицитно-противонасоченодефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система*
(specific-utility explicitly-counterposely-defined dispositional reproductional
economic system) [в т.ч. (а) специфично-полезностната експлицитнопротивонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа
система (вж.) и (б) специфично-полезностната
експлицитнопротивонасочено-дефинирана диспозиционна потребителна икономическа
система*
(specific-utility
explicitly-counterposely-defined
dispositional
consumption economic system)] (вж. противонасочено-дефинирана ингредиентна икономическа система).
Когато възпроизводственият икономически запас y функционира във фазата на икономическото производство той е производствен икономически запас (production economic stock) yp и тогава е налице изискваща обща производствена икономическа полезност* (requiring total production economic
utility) [същото като изискваща обща полезност на производствения икономически запас* (requiring total utility of the production economic stock)] TU(kyp)rg, а когато y функционира в потреблението той е потребителен икономически запас (consumption economic stock) yc и тогава е налице изискваща обща потребителна икономическа полезност* (requiring total consumption
economic utility) [същото като изискваща обща полезност на потребителния
икономически запас* (requiring total utility of the consumption economic stock)]
TU(k-yc)rg. Тъй като при изискващата обща икономическа полезност възпроизводственият икономически запас y е възпроизводствен икономически резултат z, затова този вид полезност се представя като ресурсно-изискваща обща
резултатна икономическа полезност* (resource-requiring total resultive
economic utility) [същото като ресурсно-изискваща обща полезност на възпроизводствения икономически резултат* (resource-requiring total utility of the
reproductional economic economic result)] TU(r-z)rg. От своя страна ресурсноизискващата обща полезност на възпроизводствения икономически резултат
може да бъде (а) ресурсно-изискваща обща полезност на производствения
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически резултатс* (resource-requiring total utility of the production
economic result)] TU(r-zp)rg и (б) ресурсно-изискваща обща полезност на
потребителния икономически резултатс* (resource-requiring total utility of
the consumption economic result)] TU(r-zc)rg.
В процеса на производството икономическият ресурс r съществува под
формата на икономически фактор x, а икономическият резултат – под формата
на икономически продукт q. Затова общата полезност на икономическия резултат в производството TU(zp) се представя като обща полезност на икономическия продукт TU(qp). На фиг. 1 в общ вид е показана специфичнополезностната експлицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна
производствена икономическа система (вж.), където с Gq(u)x(s).(p) е означена
специфично-полезностната диспозиционна производствена икономическа ангажираност. Случаят на изискваща обща икономическа полезност тук е факторно-изискванаща обща полезност на икономическия продукт* (factorrequiring total utility of the economic product) TU(x-qp)rg = TU(qp). Вж. собствена обща икономическа полезност, принадлежаща обща икономическа полезност, индуцираща обща икономическа полезност, индуцирана обща икономическа полезност и изисквана обща икономическа полезност.
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Фиг. 1. Общ вид на специфично-полезностната експлицитно-противонасоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система

Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се конституират индивидуална изискваща обща икономическа полезност*
(individual requiring total economic utility) TU(I)(k-y)rg, фирмена изискваща обща икономическа полезност* (firm requiring total economic utility) TU(F)(ky)rg, обществена изискваща обща икономическа полезност* (social requiring
total economic utility) TU(S)(k-y)rg и т.н. Според релативистичната теория на
полезността се различават абсолютна изискваща обща икономическа полезност* (absolute requiring total economic utility) TU(A)(k-y)rg и относителна
изискваща обща икономическа полезност* (relative requiring total economic
utility) TU(R)(k-y)rg.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
изискваща обща икономическа полезност се TU(k-y)rg = TU(k-y)rg(E) конституират още и съответстващите на последната понятия за изискваща обща консуматорска полезност* (requiring total consumptionary utility) TU(k-y)rg(C),
изискваща обща стопанска полезност* (requiring total protoeconomic utility)
TU(k-y)rg(P), изискваща обща пазарно-икономическа полезност* (requiring
total marketly-economic utility) TU(k-y)rg(M) и изискваща обща финансово66
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пазарно-икономическа полезност* (requiring total financially-marketlyeconomic utility) TU(k-y)rg(N). Общо за всички тях е понятието за изискваща
обща поддържаща полезност* (requiring total sustenance /sustaining/ utility)
TU(k-y)rg(Z) (за изискваща обща полезност при поддържането).
ИЗИСКВАЩА ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ* (requiring total
economic value) (*) – обща икономическа стойност TV(k-y)rg на някакъв възпроизводствен икономически запас y, когато тя е собствената обща икономическа стойност TV(y)pr на запаса y, но чиято величина изисква наличието на
друг възпроизводствен икономически запас k (при функционирането на y) в
процеса на икономическото възпроизводство (най-вече в икономическото
производство и икономическото потребление като фази на възпроизводството) в качеството й на входен икономически ингредиент на определена експлицитно-противонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена
икономическа система (последната като подсистема на екслицитнопроитвонасочено-дефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система) (вж. експлицитно-дефинирана ингредиентна
икономическа система); същото като изискваща обща стойност на възпроизводствения икономически запас* (requiring total value of the reproductional
economic stock). Тя е входен резултатен същностен икономически ингредиент при конституирането на диспозиционната възпроизводствена икономическа ангажираност. Разновидност е на изискващата обща икономическа
ценност. Идентифицира се в рамките на някаква предметно-стойностна експлицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система* (objective-value explicitly-counterposely-defined
dispositional reproductional economic system) (вж. пълна същностностратифицирана икономика). Като пример за такава може да се посочи определена
специфично-стойностна
експлицитно-противонасоченодефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система*
(specific-value explicitly-counterposely-defined dispositional reproductional
economic system) [в т.ч. (а) специфично-стойностната експлицитнопротивонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа
система
(вж.)
и
(б )
специфично-стойностната
експлицитнопротивонасочено-дефинирана диспозиционна потребителна икономическа
система* (specific-value explicitly-counterposely-defined dispositional consumption economic system)] (вж. противонасочено-дефинирана ингредиентна икономическа система).
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до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато възпроизводственият икономически запас y функционира във фазата на икономическото производство той е производствен икономически запас (production economic stock) yp и тогава е налице изискваща обща производствена икономическа стойност* (requiring total production economic
value) [същото като изискваща обща стойност на производствения икономически запас* (requiring total value of the production economic stock)] TV(kyp)rg, а когато y функционира в потреблението той е потребителен икономически запас (consumption economic stock) yc и тогава е налице изискваща обща потребителна икономическа стойност* (requiring total consumption
economic value) [същото като изискваща обща стойност на потребителния
икономически запас* (requiring total value of the consumption economic stock)]
TV(k-yc)rg. Тъй като при изискващата обща икономическа стойност възпроизводственият икономически запас y е възпроизводствен икономически резултат z, затова този вид стойност се представя като ресурсно-изискваща обща
резултатна икономическа стойност* (resource-requiring total resultive
economic value) [същото като ресурсно-изискваща обща стойност на възпроизводствения икономически резултат* (resource-requiring total value of the
reproductional economic economic result)] TV(r-z)rg. От своя страна ресурсноизискващата обща стойност на възпроизводствения икономически резултат
може да бъде (а) ресурсно-изискваща обща стойност на производствения
икономически резултатс* (resource-requiring total value of the production
economic result)] TV(r-zp)rg и (б) ресурсно-изискваща обща стойност на
потребителния икономически резултатс* (resource-requiring total value of
the consumption economic result)] TV(r-zc)rg.
В процеса на производството икономическият ресурс r съществува под
формата на икономически фактор x, а икономическият резултат – под формата
на икономически продукт q. Затова общата стойност на икономическия резултат в производството TV(zp) се представя като обща стойност на икономическия продукт TV(qp). На фиг. 1 в общ вид е показана специфичностойностната експлицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна
производствена икономическа система (вж.), където с Gq(v)x(s).(p) е означена
специфично-стойностната диспозиционна производствена икономическа ангажираност. Случаят на изискваща обща икономическа стойност тук е факторно-изискванаща обща стойност на икономическия продукт* (factorrequiring total value of the economic product) TV(x-qp)rg = TV(qp). Вж. собствена
обща икономическа стойност, принадлежаща обща икономическа стойност,
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до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------индуцираща обща икономическа стойност, индуцирана обща икономическа
стойност и изисквана обща икономическа стойност.
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Фиг. 1. Общ вид на специфично-стойностната експлицитно-противонасоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система

Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се конституират индивидуална изискваща обща икономическа стойност*
(individual requiring total economic value) TV(I)(k-y)rg, фирмена изискваща обща икономическа стойност* (firm requiring total economic value) TV(F)(k-y)rg,
обществена изискваща обща икономическа стойност* (social requiring total
economic value) TV(S)(k-y)rg и т.н. Според релативистичната теория на
стойността се различават абсолютна изискваща обща икономическа
стойност* (absolute requiring total economic value) TV(A)(k-y)rg и относителна изискваща обща икономическа стойност* (relative requiring total
economic value) TV(R)(k-y)rg.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
изискваща обща икономическа стойност TV(k-y)rg = TV(k-y)rg(E) се конституират още и съответстващите на последната понятия за изискваща обща консуматорска стойност* (requiring total consumptionary value) TV(k-y)rg(C), изис69

69

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кваща обща стопанска стойност* (requiring total protoeconomic value) TV(ky)rg(P), изискваща обща пазарно-икономическа стойност* (requiring total
marketly-economic value) TV(k-y)rg(M) и изискваща обща финансово-пазарноикономическа стойност* (requiring total financially-marketly-economic value)
TV(k-y)rg(N). Общо за всички тях е понятието за изискваща обща поддържаща стойност* (requiring total sustenance /sustaining/ value) TV(k-y)rg(Z) (за
изискваща обща стойност при поддържането).
ИЗИСКВАЩА ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТ* (requiring total
economic worth) (*) – обща икономическа ценност TW(k-y)rg на някакъв възпроизводствен икономически запас y, когато тя е собствената обща икономическа ценност TW(y)pr на запаса y, но чиято величина изисква наличието на
друг възпроизводствен икономически запас k (при функционирането на y) в
процеса на икономическото възпроизводство (най-вече в икономическото
производство и икономическото потребление като фази на възпроизводството) в качеството й на входен икономически ингредиент на определена експлицитно-противонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена
икономическа система (последната като подсистема на екслицитнопроитвонасочено-дефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система) (вж. експлицитно-дефинирана ингредиентна
икономическа система); същото като изискваща обща ценност на възпроизводствения икономически запас* (requiring total worth of the reproductional
economic stock). Тя е входен резултатен същностен икономически ингредиент при конституирането на диспозиционната възпроизводствена икономическа ангажираност. Според ценностната икономическа ингредиентост
нейни разновидности са изискващата обща икономическа стойност и изискващата обща икономическа полезност. Идентифицира се в рамките на някаква предметно-ценностна експлицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система* (objective-worth
explicitly-counterposely-defined dispositional reproductional economic system) (вж.
пълна същностно-стратифицирана икономика). Като пример за такава може
да се посочи определена специфично-ценностна експлицитнопротивонасочено-дефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система* (specific-worth explicitly-counterposely-defined dispositional
reproductional economic system) [в т.ч. (а) специфично-ценностната експлицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (вж.) и (б) специфично-ценностната експлицитно70

70

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------противонасочено-дефинирана диспозиционна потребителна икономическа
система* (specific-worth explicitly-counterposely-defined dispositional consumption economic system)] (вж. противонасочено-дефинирана ингредиентна икономическа система).
Когато възпроизводственият икономически запас y функционира във фазата на икономическото производство той е производствен икономически запас (production economic stock) yp и тогава е налице изискваща обща производствена икономическа ценност* (requiring total production economic worth)
[същото като изискваща обща ценност на производствения икономически
запас* (requiring total worth of the production economic stock)] TW(k-yp)rg, а когато y функционира в потреблението той е потребителен икономически запас (consumption economic stock) yc и тогава е налице изискваща обща потребителна икономическа ценност* (requiring total consumption economic worth)
[същото като изискваща обща ценност на потребителния икономически
запас* (requiring total worth of the consumption economic stock)] TW(k-yc)rg. Тъй
като при изискващата обща икономическа ценност възпроизводственият икономически запас y е възпроизводствен икономически резултат z, затова този
вид ценност се представя като ресурсно-изискваща обща резултатна
икономическа ценност* (resource-requiring total resultive economic worth)
[същото като ресурсно-изискваща обща ценност на възпроизводствения
икономически резултат* (resource-requiring total worth of the reproductional
economic economic result)] TW(r-z)rg. От своя страна ресурсно-изискващата
обща ценност на възпроизводствения икономически резултат може да бъде (а)
ресурсно-изискваща обща ценност на производствения икономически
резултат* (resource-requiring total worth of the production economic result)]
TW(r-zp)rg и (б) ресурсно-изискваща обща ценност на потребителния
икономически резултат* (resource-requiring total worth of the consumption
economic result)] TW(r-zc)rg.
В процеса на производството икономическият ресурс r съществува под
формата на икономически фактор x, а икономическият резултат – под формата
на икономически продукт q. Затова общата ценност на икономическия резултат в производството TW(zp) се представя като обща ценност на икономическия продукт TW(qp). На фиг. 1 в общ вид е показана специфичноценностната експлицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (вж.), където с Gq(w)x(s).(p) е означена специфично-ценностната диспозиционна производствена икономическа ангажираност. Случаят на изискваща обща икономическа ценност тук е факторно71

71

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изискванаща обща ценност на икономическия продукт* (factor-requiring
total worth of the economic product) TW(x-qp)rg = TW(qp). Вж. собствена обща
икономическа ценност, принадлежаща обща икономическа ценност, индуцираща обща икономическа ценност, индуцирана обща икономическа ценност и
изисквана обща икономическа ценност.
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Фиг. 1. Общ вид на специфично-ценностната експлицитно-противонасоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система

Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се конституират индивидуална изискваща обща икономическа ценност* (individual
requiring total economic worth) TW(I)(k-y)rg, фирмена изискваща обща икономическа ценност* (firm requiring total economic worth) TW(F)(k-y)rg, обществена изискваща обща икономическа ценност* (social requiring total economic
worth) TW(S)(k-y)rg и т.н. Според ценностната икономическа пълнота се конституират изискваща дуална обща икономическа ценност* (requiring dual total
economic worth) и изискваща сингуларна обща икономическа ценност*
(requiring singular dual total economic worth), в т.ч. изискваща стойностносингуларна обща икономическа ценност* (requiring value-singular dual total
economic worth) и изискваща полезностно-сингуларна обща икономическа
72
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ценност* (requiring utility-singular dual total economic worth). Според релативистичната теория на ценността се различават абсолютна изискваща обща
икономическа ценност* (absolute requiring total economic worth) TW(A)(k-y)rg
и относителна изискваща обща икономическа ценност* (relative requiring
total economic worth) TW(A)(k-y)rg.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
изискваща обща икономическа ценност TW(k-y)rg = TW(k-y)rg(E) се конституират още и съответстващите на последната понятия за изискваща обща консуматорска ценност* (requiring total consumptionary worth) TW(k-y)rg(C) [в т.ч.
изискваща обща консуматорска полезност TU(k-y)rg(C) и изискваща обща консуматорска стойност TV(k-y)rg(C)], изискваща обща стопанска ценност*
(requiring total protoeconomic worth) TW(k-y)rg(P) [в т.ч. изискваща обща стопанска полезност TU(k-y)rg(P) и изискваща обща стопанска стойност TV(ky)rg(P)], изискваща обща пазарно-икономическа ценност* (requiring total
marketly-economic worth) TW(k-y)rg(M) [в т.ч. изискваща обща пазарноикономическа полезност TU(k-y)rg(M) и изискваща обща пазарноикономическа стойност TV(k-y)rg(M)] и изискваща обща финансово-пазарноикономическа ценност* (requiring total financially-marketly-economic worth)
TW(k-y)rg(N) [в т.ч. изискваща обща финансово-пазарно-икономическа полезност TU(k-y)rg(N) и изискваща обща финансово-пазарно-икономическа
стойност TV(k-y)rg(N)]. Общо за всички тях е понятието за изискваща обща
поддържаща ценност* (requiring total sustenance /sustaining/ worth) TW(ky)rg(Z) [в т.ч. изискваща обща поддържаща полезност TU(k-y)rg(Z) и изискваща
обща поддържаща стойност TV(k-y)rg(Z)] (за изискваща обща ценност при
поддържането).
ИЗКЛЮЧВАНЕ В ИКОНОМИКАТА (exclusion method in economy) (ки) –
във:
метод на изключването в икономиката.
ИЗКЛЮЧВАЩА ДИЗЮНКЦИЯ (exclusive disjunction) – същото като алтернатива.
ИЗКЛЮЧВАЩА ДИЗЮНКЦИЯ (exclusive disjunction) (ки) – във:
изключваща дизюнкция (същото като алтернатива);
изключваща икономическа дизюнкция (същото като икономическа алтернатива).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗКЛЮЧВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ДИЗЮНКЦИЯ* (exclusive economic
disjunction) – същото като икономическа алтернатива.
ИЗКЛЮЧВАЩО ИКОНОМИЧЕСКО СЪЖДЕНИЕ* (exclusive economic
sentence) – икономическо съждение, при което дадено твърдение се отнася до
всички икономически предмети (в т.ч. и икономически явления, икономически
процеси, икономически обекти, икономически системи) от някакво икономическо множество, с изключение на определени случаи, за които се предполага, че това съждение е неприложимо.
ИЗКЛЮЧЕНО ТРЕТО (excluted middle) (ки) – във:
закон за изключеното трето.
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ (exceptional financing) (в межд.) –
раздел в платежния баланс (в межд.), възникнал след началото на 80-те години на XX-ия век в практиката на някои страни. Предизвикан е от кризата в
задлъжнялостта на тези страни и е свързан с баланса на операциите по официалните резерви (в межд.). В изключителното финансиране се включват операциите по разсрочването на дълговете, временното прекратяване на плащанията
по тяхното обслужване, предоставянето на субсидии от Международния валутен фонд и на заеми от Международната банка за възстановяване и развитие.
ИЗКУПУВАНЕ НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ (buy external debt) (ки) – във:
директно обратно изкупуване на външния дълг (в межд.) (същото като
пазарно откупуване на външния дълг (в межд.));
обратно изкупуване на външния дълг (в межд.) (същото като пазарно откупуване на външния дълг (в межд.));
обратно изкупуване на външния дълг (в межд.) (същото като пазарно откупуване на външния дълг (в межд.));
обратно изкупуване на външния дълг (в межд.);
опция за обратно изкупуване на външния дълг (в межд.);
офертна цена за обратно изкупуване на външния дълг (в межд.).
ИЗКУПУВАНЕ НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ С ОТБИВ ОТ НОМИНАЛНАТА
МУ СТОЙНОСТ (buy back external debt discount to its face value) (ки) – във:
обратно изкупуване на външния дълг с отбив от номиналната му
стойност (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------“ИЗЛИШЕН” БАНКОВ РЕЗЕРВ (excess bank reserve) (в макр.), банков
свръхрезерв (в макр.), – резерв на търговската банка (в макр.), който са над
определеното от централната банка задължително равнище на резерва [на задължителния банков резерв (в макр.)]. Той е един от видовете резервно банково покритие (в макр.) [последното същото като банков резерв (в макр.)].

ИЗЛИШЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (surplusage economic product) –
същото като продуктов икономически излишък.
ИЗЛИШЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (surplusage economic product)
(ки) – във:
единична полезност на излишния икономически продукт [индивидуален] ;
единична стойност на излишния икономически продукт [индивидуална];
единична ценност на излишния икономически продукт [индивидуална];
излишен икономически продукт (същото като продуктов икономически излишък);
излишен потребителен икономически продукт (същото като продуктов
потребителен икономически излишък);
излишен производствен икономически продукт (същото като продуктов
производствен икономически излишък);
обща полезност на излишния икономически продукт [индивидуална];
обща стойност на излишния икономически продукт [индивидуална];
обща ценност на излишния икономически продукт [индивидуална];
полезност на излишния икономически продукт [индивидуална];
пределна полезност на излишния икономически продукт [индивидуална];
пределна стойност на излишния икономически продукт [индивидуална];
пределна ценност на излишния икономически продукт [индивидуална];
средна полезност на излишния икономически продукт [индивидуална];
средна стойност на излишния икономически продукт [индивидуална];
средна ценност на излишния икономически продукт [индивидуална];
стойност на излишния икономически продукт [индивидуална];
ценност на излишния икономически продукт [индивидуална].
ИЗЛИШЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]* (individual surplusage economic product) – същото като продуктов икономически излишък [индивидуален] .
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗЛИШЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (surplusage individual economic product) (ки) – във:
излишен икономически продукт [индивидуален] (същото като продуктов
икономически излишък [индивидуален] );
излишен потребителен икономически продукт [индивидуален] (същото
като продуктов потребителен икономически излишък [индивидуален] );
излишен производствен икономически продукт [индивидуален] (същото
като продуктов производствен икономически излишък [индивидуален] ).
ИЗЛИШЕН КАПАЦИТЕТ НА ФИРМАТА (firm excess capacity) (в микр.),
непланиран капацитет на фирмата (в микр.), – според традиционната теория за продуктовите производствени разходи това е разликата между оптималния капацитет на фирмата и действително използвания от нея капацитет
при производството на продукта (вж. икономическо производство).
ИЗЛИШЕН КАПАЦИТЕТ ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНАТА КОНКУРЕНЦИЯ (excess capacity in monopolistic competition) (в микр.) – разлика между
дългосрочния равновесен обем на икономическия продукт, който би се произвел при съвършена икономическа конкуренция (в микр.) [и който отговаря на
минимума на дългосрочния продуктов среден производствен разход (в микр.)]
и дългосрочния равновесен обем на продукта при монополистична конкуренция (в микр.). Излишният капацитет е израз на неефективността на монополистичната конкуренция в сравнение със съвършената. Той представлява разликата между оптималния обем на производството от обществена гледна точка
(достиган при съвършената конкуренция) и оптималния обем на производството от гледна точка на максимизиращата своята печалба монополистична
фирма (в микр.) (достиган при монополистичната конкуренция).
ИЗЛИШЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (surplusage consumption economic product) – същото като продуктов потребителен
икономически излишък.
ИЗЛИШЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]* (surplusage individual consumption economic product) – същото
като продуктов потребителен икономически излишък [индивидуален] .
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗЛИШЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (surplusage production economic product) – същото като продуктов производствен
икономически излишък.
ИЗЛИШЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]* (surplusage individual production economic product) – същото
като продуктов икономически производствен излишък [индивидуален] .
“ИЗЛИШЕН” РЕЗЕРВ (excess reserve) (ки) – във:
“излишен” банков резерв (в макр.).

ИЗЛИШНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (individual surplusage utility of the economic product) (*) – полезност на икономическия продукт [индивидуална] MU(I)(q), когато тя е индивидуалната излишна икономическа полезност в качеството й на част от разумноцялостната полезност на икономическия продукт [индивидуална] E1U(I)(q)
(вж. разумна продуктова икономическа аберация). Формира се в областта на
неразумното ценностно икономическо поведение на индивида [продуктово] в
качеството му на възпроизводствена икономическа единица. Тя е положителната разлика между индивидуалната разумно-цялостна полезност и разумната
полезност на икономическия продукт [индивидуална] U1(I)(q), т.е. MU(I)(q) =
E1U(I)(q) – U1(I)(q) [тук нормалнтата индивидуална полезност на продукта
U1(I)(q) е по-малка от неговата индивидуална разумно-цялостна полезност
E1U(I)(q)]. Разновидност е на полезността на икономическия продукт [индивидуална] U(I)(q). При постоянни други условия е равна на полезността на
излишния икономически продукт [индивидуална] U(I)(mq). Индивидуалната
излишна полезност на икономическия продукт е полезностна икономическа
фоценност на излишната ценност на икономическия продукт [индивидуална]
MW(I)(q).
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
индивидуална излишна полезност на икономическия продукт* (absolute
individual surplusage utility of the economic product) MU(AI)(q) и относителна
индивидуална излишна полезност на икономическия продукт* (relative
individual surplusage utility of the economic product) MU(RI)(q). Ако не е посочено друго, под индивидуална излишна полезност на икономическия продукт
обикновено се подразбира абсолютната индивидуална излишна полезност на
икономически продукт. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават индивидуална излишна полезност на производст77
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вения икономически продукт* (individual surplusage utility of the production
economic product) MU(I)(qp) [същото като индивидуална производствена излишна полезност на икономическия продукт* (individual production surplusage utility of the economic product) MUP(I)(q)] и индивидуална излишна полезност на потребителния икономически продукт* (individual surplusage
utility of the consumption economic product) MU(I)(qc) [същото като индивидуална потребителна излишна полезност на икономическия продукт*
(individual consumption surplusage utility of the economic product) MUC(I)(q)].
Според критерия на ингредиентната икономическа мащабност се разграничават обща излишна полезност на икономическия продукт [индивидуална]
TMU(I)(q), единична излишна полезност на икономическия продукт [индивидуална] UMU(q), средна излишна полезност на икономическия продукт [индивидуална] AMU(I)(q) и пределна излишна полезност на икономическия продукт [индивидуална] MMU(I)(q). Ако не е посочено друго, под индивидуална
излишна полезност на икономическия продукт обикновено се подразбира индивидуалната обща излишна полезност на икономическия продукт.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават индивидуална излишна предавана полезност на икономическия продукт* (individual surplusage gived utility of the economic product)
MGU(I)(q) и индивидуална излишна приемана полезност на икономическия
продукт* (individual surplusage accepted utility of the economic product)
MDU(I)(q). Според ценностната икономическа пълнота се разграничават индивидуална сингуларностна излишна полезност на икономическия продукт* (individual singularitical surplusage utility of the economic product)
MUS(I)(q) [същото като индивидуална излишна полезност на сингуларностния икономически продукт* (individual surplusage utility of the singularitical
economic product) MU(I)(qS)] и индивидуална дуалностна излишна полезност на икономическия продукт* (individual dualitical surplusage utility of the
economic product) MUD(I)(q) [същото като индивидуална излишна полезност
на дуалностния икономически продукт* (individual surplusage utility of the
dualitical economic product) MU(I)(qD)]. Според ценностната икономическа насоченост се разграничават индивидуална интровертна излишна полезност
на икономическия продукт* (individual introverted surplusage utility of the
economic product) MUI(I)(q) и индивидуална екстровертна излишна полезност на икономическия продукт* (individual extroverted surplusage utility of
the economic product) MUE(I)(q).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗЛИШНА ПОЛЕЗНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА] (individual surplusage utility of the economic product) (ки) – във:
единична излишна полезност на икономическия продукт [индивидуална];
излишна полезност на икономическия продукт [индивидуална];
обща излишна полезност на икономическия продукт [индивидуална];
пределна излишна полезност на икономическия продукт [индивидуална];
средна излишна полезност на икономическия продукт [индивидуална] .
ИЗЛИШНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА]* (individual surplusage value of the economic product) (*) –
стойност на икономическия продукт [индивидуална] MV(I)(q), когато тя е индивидуалната излишна икономическа стойност в качеството й на част от разумно-цялостната стойност на икономическия продукт [индивидуална]
E1V(I)(q) (вж. разумна продуктова икономическа аберация). Формира се в областта на неразумното ценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово] в качеството му на възпроизводствена икономическа единица.
Тя е положителната разлика между индивидуалната разумно-цялостна
стойност и разумната стойност на икономическия продукт [индивидуална]
V1(I)(q), т.е. MV(I)(q) = E1V(I)(q) – V1(I)(q) [тук нормалнтата индивидуална
стойност на продукта V1(I)(q) е по-малка от неговата индивидуална разумноцялостна стойност E1V(I)(q)]. Разновидност е на стойността на икономическия продукт [индивидуална] V(I)(q). При постоянни други условия е равна на
стойността на излишния икономически продукт [индивидуална] V(I)(mq).
Индивидуалната излишна стойност на икономическия продукт е стойностна
икономическа фоценност на излишната ценност на икономическия продукт
[индивидуална] MW(I)(q).
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
индивидуална излишна стойност на икономическия продукт* (absolute
individual surplusage value of the economic product) MV(AI)(q) и относителна
индивидуална излишна стойност на икономическия продукт* (relative
individual surplusage value of the economic product) MV(RI)(q). Ако не е посочено друго, под индивидуална излишна стойност на икономическия продукт
обикновено се подразбира абсолютната индивидуална излишна стойност на
икономически продукт. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават индивидуална излишна стойност на производствения икономически продукт* (individual surplusage value of the production
economic product) MV(I)(qp) [същото като индивидуална производствена из79
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лишна стойност на икономическия продукт* (individual production surplusage value of the economic product) MVP(I)(q)] и индивидуална излишна
стойност на потребителния икономически продукт* (individual surplusage
value of the consumption economic product) MV(I)(qc) [същото като индивидуална потребителна излишна стойност на икономическия продукт*
(individual consumption surplusage value of the economic product) MVC(I)(q)].
Според критерия на ингредиентната икономическа мащабност се разграничават обща излишна стойност на икономическия продукт [индивидуална]
TMV(I)(q), единична излишна стойност на икономическия продукт [индивидуална] UMV(q), средна излишна стойност на икономическия продукт [индивидуална] AMV(I)(q) и пределна излишна стойност на икономическия продукт
[индивидуална] MMV(I)(q). Ако не е посочено друго, под индивидуална излишна стойност на икономическия продукт обикновено се подразбира индивидуалната обща излишна стойност на икономическия продукт.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават индивидуална излишна предавана стойност на икономическия продукт* (individual surplusage gived value of the economic product)
MGV(I)(q) и индивидуална излишна приемана стойност на икономическия
продукт* (individual surplusage accepted value of the economic product)
MDV(I)(q). Според ценностната икономическа пълнота се разграничават индивидуална сингуларностна излишна стойност на икономическия продукт* (individual singularitical surplusage value of the economic product)
MVS(I)(q) [същото като индивидуална излишна стойност на сингуларностния икономически продукт* (individual surplusage value of the singularitical
economic product) MV(I)(qS)] и индивидуална дуалностна излишна стойност
на икономическия продукт* (individual dualitical surplusage value of the
economic product) MVD(I)(q) [същото като индивидуална излишна стойност
на дуалностния икономически продукт* (individual surplusage value of the
dualitical economic product) MV(I)(qD)]. Според ценностната икономическа насоченост се разграничават индивидуална интровертна излишна стойност
на икономическия продукт* (individual introverted surplusage value of the
economic product) MVI(I)(q) и индивидуална екстровертна излишна
стойност на икономическия продукт* (individual extroverted surplusage value
of the economic product) MVE(I)(q).
ИЗЛИШНА СТОЙНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛНА] (individual surplusage value of the economic product) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единична излишна стойност на икономическия продукт [индивидуална];
излишна стойност на икономическия продукт [индивидуална];
обща излишна стойност на икономическия продукт [индивидуална];
пределна излишна стойност на икономическия продукт [индивидуална];
средна излишна стойност на икономическия продукт [индивидуална] .
ИЗЛИШНА
ЦЕННОСТ
НА
ИКОНОМИЧЕСКИЯ
ПРОДУКТ
[ИНДИВИДУАЛНА]* (individual surplusage worth of the economic product) (*)
– ценност на икономическия продукт [индивидуална] MW(I)(q), когато тя е
индивидуалната излишна икономическа ценност в качеството й на част от
разумно-цялостната ценност на икономическия продукт [индивидуална]
E1W(I)(q) (вж. разумна продуктова икономическа аберация). Формира се в
областта на неразумното ценностно икономическо поведение на индивида
[продуктово] в качеството му на възпроизводствена икономическа единица.
Тя е положителната разлика между индивидуалната разумно-цялостна ценност
и разумната ценност на икономическия продукт [индивидуална] W1(I)(q), т.е.
MW(I)(q) = E1W(I)(q) – W1(I)(q) [тук нормалнтата индивидуална ценност на
продукта U1(I)(q) е по-малка от неговата индивидуална разумно-цялостна
ценност E1W(I)(q)]. Разновидност е на ценността на икономическия продукт
[индивидуална] W(I)(q). При постоянни други условия е равна на ценността
на излишния икономически продукт [индивидуална] W(I)(mq). Икономически
фоценности на излишната ценност на икономическия продукт
[индивидуална] MW(I)(q) са излишната полезност на икономическия продукт
[индивидуална] MU(I)(q) и излишната стойност на икономическия продукт
[индивидуална] MV(I)(q). Това е валидно и за нейните разновидности.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
индивидуална излишна ценност на икономическия продукт* (absolute
individual surplusage worth of the economic product) MW(AI)(q) и относителна
индивидуална излишна ценност на икономическия продукт* (relative
individual surplusage worth of the economic product) MW(RI)(q). Ако не е посочено друго, под индивидуална излишна ценност на икономическия продукт
обикновено се подразбира абсолютната индивидуална излишна ценност на
икономически продукт. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават индивидуална излишна ценност на производствения икономически продукт* (individual surplusage worth of the production
economic product) MW(I)(qp) [същото като индивидуална производствена излишна ценност на икономическия продукт* (individual production surplusage
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------worth of the economic product) MWP(I)(q)] и индивидуална излишна ценност
на потребителния икономически продукт* (individual surplusage worth of the
consumption economic product) MW(I)(qc) [същото като индивидуална потребителна излишна ценност на икономическия продукт* (individual consumption surplusage worth of the economic product) MWC(I)(q)].
Според критерия на ингредиентната икономическа мащабност се разграничават обща излишна ценност на икономическия продукт [индивидуална]
TMW(I)(q), единична излишна ценност на икономическия продукт [индивидуална] UMW(q), средна излишна ценност на икономическия продукт [индивидуална] AMW(I)(q) и пределна излишна ценност на икономическия продукт
[индивидуална] MMW(I)(q). Ако не е посочено друго, под индивидуална излишна ценност на икономическия продукт обикновено се подразбира индивидуалната обща излишна ценност на икономическия продукт.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават индивидуална излишна предавана ценност на икономическия продукт* (individual surplusage gived worth of the economic product)
MGW(I)(q) и индивидуална излишна приемана ценност на икономическия
продукт* (individual surplusage accepted worth of the economic product)
MDW(I)(q). Според ценностната икономическа пълнота се разграничават индивидуална сингуларностна излишна ценност на икономическия продукт*
(individual singularitical surplusage worth of the economic product) MWS(I)(q)
[същото като индивидуална излишна ценност на сингуларностния икономически продукт* (individual surplusage worth of the singularitical economic
product) MW(I)(qS)] и индивидуална дуалностна излишна ценност на икономическия продукт* (individual dualitical surplusage worth of the economic
product) MWD(I)(q) [същото като индивидуална излишна ценност на дуалностния икономически продукт* (individual surplusage worth of the dualitical
economic product) MW(I)(qD)]. Според ценностната икономическа насоченост
се разграничават индивидуална интровертна излишна ценност на икономическия продукт* (individual introverted surplusage worth of the economic
product) MWI(I)(q) и индивидуална екстровертна излишна ценност на икономическия продукт* (individual extroverted surplusage worth of the economic
product) MWE(I)(q).

ИЗЛИШНА
ЦЕННОСТ
НА
ИКОНОМИЧЕСКИЯ
ПРОДУКТ
[ИНДИВИДУАЛНА] (individual surplusage worth of the economic product) (ки)
– въвединична
:
излишна ценност на икономическия продукт [индивидуална];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------излишна ценност на икономическия продукт [индивидуална];
обща излишна ценност на икономическия продукт [индивидуална];
пределна излишна ценност на икономическия продукт [индивидуална];
средна излишна ценност на икономическия продукт [индивидуална] .
ИЗЛИШНО БРЕМЕ НА КОСВЕНАТА БЮДЖЕТНА СУБСИДИЯ (surplus
burden of indirect budget subsidy) (в микр.) – разлика (при един и същ размер на
бюджетната субсидия) между увеличението на икономическото благосъстояние на потребителя, причинено от прякото бюджетно субсидиране (direct
budget subsidize), и увеличението на неговото икономическо благосъстояние,
причинено от косвеното бюджетно субсидиране (indirect budget subsidize)
чрез намаляване на цената.
ИЗЛИШНО БРЕМЕ НА КОСВЕНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ (surplus
burden of indirect taxation) (в микр.) – същото като излишно данъчно бреме (в
микр.).
ИЗЛИШНО ДАНЪЧНО БРЕМЕ (surplus tax burden) (в микр.) – абсолютно
значение (при едно и също данъчно бреме) на разликата между намалението
на икономическото благосъстояние на потребителя, причинено от косвеното
данъчно облагане (indirect taxation), и намалението на неговото икономическо
благосъстояние, причинено от прякото подоходно данъчно облагане (direct
income taxation).
ИЗЛИШЪК (surplusage) (кд) – във:
агрегатен съвкупен потребителски излишък (в микр.);
бюджетен излишък (в макр.) (същото като бюджетен суфицит (в макр.));
единичен потребителски излишък (в микр.);
загуба на потребителски излишък (в микр.);
излишък в агрегатното предлагане на пари (в макр.);
излишък в агрегатното търсене на пари (в макр.);
индивидуален потребителски излишък (в микр.);
максимален потребителски излишък (в микр.);
маршалиански потребителски излишък (в микр.);
общ потребителски излишък (в микр.);
потребителски излишък (в микр.);
продуктов икономически излишък [индивидуален] ;
продуктов икономически излишък;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктов потребителен икономически излишък [индивидуален] ;
продуктов потребителен икономически излишък;
продуктов производствен икономически излишък [индивидуален] ;
продуктов производствен икономически излишък;
производителски излишък (в микр.);
пълен продуктов икономически излишък [индивидуален] (вж. продуктов икономически излишък [индивидуален] );
пълен продуктов потребителен икономически излишък [индивидуален] (вж. продуктов потребителен икономически излишък [индивидуален] );
пълен продуктов производствен икономически излишък [индивидуален] (вж. продуктов производствен икономически излишък [индивидуален] ).
ИЗЛИШЪК [ИНДИВИДУАЛЕН] (individual surplusage) (ки) – във:
продуктов икономически излишък [индивидуален] ;
продуктов потребителен икономически излишък [индивидуален] ;
продуктов производствен икономически излишък [индивидуален] ;
пълен продуктов икономически излишък [индивидуален] (вж. продуктов икономически излишък [индивидуален] );
пълен продуктов потребителен икономически излишък [индивидуален] (вж. продуктов потребителен икономически излишък [индивидуален] );
пълен продуктов производствен икономически излишък [индивидуален] (вж. продуктов производствен икономически излишък [индивидуален] ).
ИЗЛИШЪК В АГРЕГАТНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАРИ (excess in aggregate supply of money) (в макр.) – размер на излишното агрегатно предлагане на
пари (в макр.), което според монетаризма (в макр.) се създава от експанзионистичната парична политика (в макр.) тогава когато икономическите агенти
(респ. икономическите единици) уравновесяват паричния пазар (в макр.), като
увеличават агрегатното продуктово търсене (в макр.) и търсенето на други
активи и съответно на това повишават агрегатното търсене на пари (в макр.).
В този случай ефективността на паричната политика (в макр.) не се намира в
зависимост от движението на пазарния лихвен процент (в макр.).
ИЗЛИШЪК В АГРЕГАТНОТО ТЪРСЕНЕ НА ПАРИ (excess in aggregate
demand of money) (в макр.) – размер на излишното агрегатно търсене на пари
(в макр.), което според монетаризма (в макр.) се създава от рестриктивната
парична политика (в макр.) тогава когато икономическите агенти (респ. икономическите единици) уравновесяват паричния пазар (в макр.), като намаляват
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------агрегатното продуктово търсене (в макр.) и търсенето на други активи и съответно на това ограничават агрегатното търсене на пари (в макр.). В този
случай ефективността на паричната политика (в макр.) не се намира в зависимост от движението на пазарния лихвен процент (в макр.).
ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОХОДА (income varition) (ки) – във:
еквивалентно изменение на дохода (в микр.);
еквивалентно изменение на дохода към новата цена (в микр.);
еквивалентно изменение на дохода към новия продукт (в микр.).
ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТЪРГОВИЯТА (change of terms of
trade) (ки) – във:
коефициент на изменение на условията на търговията (в межд.).
ИЗМЕРИМ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТОК* (measurable economic flow) – икономически поток във фазово икономическо пространство с мярка* (phase
economic spase with measure) (M, µ) (вж. икономическо пространство с мярка),
представляващ такова семейство {Tt} (където t приема значенията на съвкупността от реалните числа R) от автоморфизми на същото това пространство,
което отговаря на две условия: (1) T t (T s ( x)) = T t + s ( x) за всички t , s ∈ R , x ∈ M
и (2) икономическото изображение (респ. икономическото съответствие)
M × R → M , което превежда (x, t) в Ttx, е измеримо (икономическата мярка в
M × R се въвежда като пряко произведение на мярката µ в M с икономическата мярка на А. Лебег в R). В разглеждания контекст икономическите автоморфизми са строги, т.е. T t са биективни икономически изображения (съответствия) M → M, които превеждат измеримото икономическо множество в измеримо икономическо множество от същата мярка. В случай че условието (2)
се замени с други условия, това може да доведе до оперирането с понятието за
непрекъснат икономически поток* (continuous economic flow).
ИЗМЕРИМА ИКОНОМИЧЕСКА КАСКАДА* (measurable economic cascade) – вж. икономическа каскада.
ИЗМЕРИМА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (mesurable economic system)
– икономическа система, представена от съвкупността {W, G, F}, където W е
измеримото икономическо пространство, което е фазово пространство на
състоянията на икономическата система, G – хаусдорфовата локалнокомпактна група (Hausdorff locally-compact group) или полугрупа с изброима
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа база* (numerable economic base), F – измеримото икономическо
изображение G × W → W, което определя действието на G върху W. Тогава,
ако w∈W , e е единица от G и g , h ∈ G , то (при мултипликативен запис на операциите) в G е валидно, че F(e, w) = w и F(gh, w) = F(g, F(h, w)). В случая се
предполага, че на G × W е присвоена структура на измеримо икономическо
пространство като пряко произведение на G и W, тъй като в G за измерими се
смятат борелевските икономически множества. Ако икономическото преобразувание w a F ( g , w) се означи като Tg, тогава изразът F(gh, w) = F(g, F(h,
w)) се записва като Tgh = TgTh. В ергодичната теория на икономическите процеси обикновено се приема, че W е икономическо пространство с мярка µ, която е σ-крайна или крайна и инвариантна по отношение на Tg. От това следва,
че ако A ⊂ W е измеримо икономическо множество, тогава µ (Tg−1 A) = µ ( A),
като крайната икономическа мярка обикновено се нормира.
ИЗМЕРИМА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (measurable economic function) – измерима функция (measurable function), поставяща в съответствие
икономически множества; в тесния смисъл – икономическа функция f(x) на
действителна (реална) променлива, която притежава свойството, щото на всяко a от икономическото множество Ea точките x, за които f(x) < a, са измеримо икономическо множество по А. Лебег* (according to Lebesgue measurable
economic set) (вж. икономическо множество на А. Лебег). Икономическата
функция върху отрязъка [x1, x2] може да бъде конструирана като непрекъсната
функция върху [x1, x2] чрез изменение на значенията на икономическото множество посредством изменения на значенията на неговите елементи с помощта
на произволно и желано най-малка икономическа мярка. В широкия смисъл,
измеримата икономическа функция върху икономическото пространство X се
определя по отношение на избраната система от измерими икономически
множества A в X. В случай, че A е σ–алгебра, тогава реалната икономическа
функция f, която е зададена върху икономическото пространство X, е измерима
икономическа функция, ако R f I E a ∈ A за всяко реално a, където
Ea = {x : x ∈ X , f ( x) < a},
R f = {x : x ∈ X , f ( x) ≠ 0}.

Горното определение е равносилно на твърдението, че реалната икономическа
функция f е измерима, ако

86

86

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------R f I {x : x ∈ X , f ( x) ∈ B} ∈ A
за всяко борелевско икономическо множество B. Когато множеството A е σ–
алгебра, тогава икономическата функция f е измерима, ако е измеримо
икономическото множество
Ea = {x : x ∈ X , f ( x) ∈ B} ∈ A.

ИЗМЕРИМА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (mesurable economic function)
(ки) – във:
борелевска измерима икономическа функция (същото като борелевска икономическа функция);
измерима икономическа функция.
ИЗМЕРИМО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ* (measurable economic
mapping) – измеримо изображение (measurable mapping), поставящо в съответствие икономически множества; такова икономическо изображение (съответствие) f на измеримото икономическо пространство (X1, A1) в измеримото
икономическо пространство (X2, A2), при което
f −1 ( A) = {x : f ( x) ∈ A} ∈ A1 , ∀A ∈ A 2 .

Когато A1 е σ–алгебра, а (X2, A2) е действителна (реална) права с σ–алгебра A2
на борелевски икономически множества, тогава измеримото икономическо
изображение се свежда до измерима икономическа функция. Суперпозицията
от измерими икономически изображения е също измерима. Ако A1 и A2 са
икономически пръстени, а f −1 ( B ) ∈ A1 за всяко B от такъв клас от икономически множества B ∈ A 2 , щото индуцирания от тях икономически пръстен да
съвпада с A2, тогава f е измеримо икономическо изображение. Подобно твърдение е истинно и за случая с икономически σ–пръстен, алгебра и σ–алгебра.
Когато (X1, A1) и (X2, A2) са топологични икономически пространства с σ–
алгебри на борелевски икономически множества, тогава всяко неперекъснато
икономическо изображение на X1 в X2 е измеримо. Да приемем, че: X е топологично икономическо пространство; A е σ–алгебра от негови борелевски икономически подмножества; µ е крайна неотрицателна регулярна икономическа
мярка на A [където регулярността означава, че µ(A) = sup {µ(F) : F е затворено
и принадлежи на A}]; S е сепарабелно /отделимо/ метрично икономическо
пространство* (separable metric economic space); B е σ–алгебра от негови бо87
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------релевски икономически подмножества; f е измеримо икономическо изображение на (X, A) в (Y, B). Тогава за всяко ε > 0 може да се намери такова затворено
икономическо подмножество F ∈ X , щото µ(F \ X) < ε и f е непрекъсната икономическа функция по отношение на F (положение, което се основава върху
известната в математиката теорема на Н. Н. Лузин).
ИЗМЕРИМО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО* (measurable economic
set) – измеримо множество (measurable set), състоящо се от икономически
елементи; подмножество на измеримото икономическо пространство (X, A),
което (подмножество) принадлежи на икономически A-пръстен или на икономически σ–пръстен на неговите подмножества. Може да се определи още като
множество на такава икономическа система, върху която е осъществено продължение, представляващо икономическа мярка. Измеримите икономическите
множества, свързани с дефинирана в абстрактно икономическо множество
мярка, се разглеждат като множества, върху които е определена икономическа
мярка.
ИЗМЕРИМО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (measurable economic
space) – измеримо пространство (measurable space), състоящо се от икономическо множество (или икономически множества) с присвоена (придадена) му
(присвоена или придадена им) икономическа структура; пространство (X, A),
представляващо икономическо множество X с отделéн икономически пръстен
или икономически σ–пръстен A (в частност – алгебра или σ–алгебра) от негови
икономически подмножества. Пример за измеримо икономическо пространство е топологичното икономическо пространство E с σ–алгебра на болеревски
икономически множества E, щото U E = X . Вж. икономическа мярка и измеE∈ A

римо икономическо множество.
ИЗМЕРИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ* (measuring block of the dynamic economic regulation) – вж. принцип на изходното стабилизиращо икономическо регулиране.
ИЗМЕСТВАНЕ (misalignment) (кд) – във:
валутнокурсово изместване (в межд.);
хипотеза на Дюзенбери, Дж., за дългосрочното изместване на кривата
на потреблението (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗМЕСТВАНЕ НА КРИВАТА НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО (shift on consumption curve) (ки) – във:
хипотеза на Дюзенбери, Дж., за дългосрочното изместване на кривата
на потреблението (в макр.).
ИЗМЕСТЕН ВАЛУТЕН КУРС (misaligned exchange rate) (в межд.) – валутен
курс (в межд.), чието реално значение е подложено на отклоняващото въздействие на ефекта на валутнокурсовото надхвърляне (в межд.). Вж. валутнокурсово изместване (в межд.).
ИЗМЕСТЕН ВАЛУТЕН КУРС (misaligned exchange rate) (ки) – във:
изместен валутен курс (в межд.);
изместен неправилен валутен курс (в межд.);
изместен правилен валутен курс (в межд.);
надцененоизместен неправилен валутен курс (в межд.);
надцененоизместен правилен валутен курс (в межд.);
подцененоизместен неправилен валутен курс (в межд.);
подцененоизместен правилен валутен курс (в межд.).
ИЗМЕСТЕН КУРС (misaligned rate) (ки) – във:
изместен валутен курс (в межд.);
изместен неправилен валутен курс (в межд.);
изместен правилен валутен курс (в межд.);
надцененоизместен неправилен валутен курс (в межд.);
надцененоизместен правилен валутен курс (в межд.);
подцененоизместен неправилен валутен курс (в межд.);
подцененоизместен правилен валутен курс (в межд.).
ИЗМЕСТЕН НЕПРАВИЛЕН ВАЛУТЕН КУРС (misaligned wrong exchange
rate) (в межд.) – валутен курс (в межд.), чието номинално пазарно значение не
отговаря на изискванията на фундаменталните икономически фактори в местната страна (в резултат на действията на частните спекуланти), а реалното му
значение е подложено на отклоняващото въздействие на ефекта на ефекта на
валутнокурсовото надхвърляне (в межд.) [в резултат на паричната политика
(в макр.) на държавата в условията на негъвкави цени на продуктовия пазар].
ИЗМЕСТЕН НЕПРАВИЛЕН ВАЛУТЕН КУРС (misaligned wrong exchange
rate) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изместен неправилен валутен курс (в межд.);
надцененоизместен неправилен валутен курс (в межд.);
подцененоизместен неправилен валутен курс (в межд.).
ИЗМЕСТЕН ПРАВИЛЕН ВАЛУТЕН КУРС (misaligned correct exchange
rate) (в межд.) – това е такъв валутен курс (в межд.), чието номинално пазарно
значение отговаря на изискванията на фундаменталните икономически фактори в местната страна, а реалното му значение е подложено на отклоняващото
въздействие на ефекта на ефекта на валутнокурсовото надхвърляне (в межд.)
[в резултат на паричната политика (в макр.) на държавата в условията на негъвкави цени на продуктовия пазар]. Вж. валутнокурсово изместване (в
межд.).
ИЗМЕСТЕН ПРАВИЛЕН ВАЛУТЕН КУРС (misaligned correct exchange
rate) (ки) – във:
изместен правилен валутен курс (в межд.);
надцененоизместен правилен валутен курс (в межд.);
подцененоизместен правилен валутен курс (в межд.).
ИЗМЕСТЕНА РЕШЕТЪЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (grid
/lattice/ bias economic function) – вж. решетъчна икономическа функция и дискретно икономическо преобразование на П. Лаплас.
ИЗНОС (export) (в макр.) – обобщено на макроикономическо равнище парично изражение на изнесен за единица време (обикновено за една година) от дадена страна продукт.
ИЗНОС (export) (кд) – във:
вътрешен износ (в макр.);
извъннационален вътрешен износ (в макр.);
износ (в макр.);
износ на блага и услуги (същото като износ (в макр.));
износ на местни активи в реално изражение (в межд.);
инвестиционно-бюджетен мултипликатор на автономното продуктово
търсене с включен износ (в макр.);
крива “номинален валутен курс – износ при относителен продуктов паритет” (в межд.);
крива на износа (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------национален вътрешен износ (в макр.);
национален износ (в макр.);
национален износ на блага и услуги (в макр.) – (същото като национален
износ (в макр.));
права “износ – реален валутен курс според продуктовия пазар” (в межд.);
права “номинален валутен курс – износ” (в межд.);
пределна склонност към износ (в межд.);
склонност към износ (в межд.).
ИЗНОС НА БЛАГА И УСЛУГИ (export of goods and services) (в макр.) – същото като износ (в макр.).
ИЗНОС НА МЕСТНИ АКТИВИ В РЕАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ (real domestic
assets exoprt) (в межд.) – реална величина на сумата от износа на материалните
активи и нетния износ на финансови активи (нетното предлагане на капитал)
на макроикономическо равнище.
ИЗОБРАЖЕНИЕ (mapping) (кд) – във:
абстрактно ингредиентно икономическо изображение (вж. абстрактна
ингредиентна икономическа система);
автоматно икономическо изображение (вж. функция на икономическия
автомат, алгебра на икономическите автомати и начини на задаване на икономическите автомати);
биективна композиция от икономически изображения;
биективно изображение (същото като еквивалентност между множества и като еднозначно и взаимнообратимо съответствие между множества);
биективно изометрично икономическо изображение (същото като икономическа изометрия);
биективно икономическо изображение;
бикомпактно икономическо изображение;
бифакторно икономическо изображение;
взаимноеднозначно и обратимо икономическо изображение (същото като
биективно икономическо изображение);
взаимноеднозначно икономическо изображение;
включване на многозначни икономически изображения (вж. икономическо изображение);
възпроизводствено икономическо изображение (вж. възпроизводствена
икономическа система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешно икономическо изображение;
графика на многозначното икономическо изображение (вж. икономическо изображение);
двустранно икономическо изображение на Лаплас, П. (вж. синтезиране на линейна оптимална стохастична икономическа система);
диференцируемо икономическо изображение;
еднозначно икономическо изображение;
естествено икономическо изображение (вж. икономическо разбиване);
запазващо нормата линейно продължение на икономическото изображение (вж. линейно продължение на икономическото изображение);
затворено икономическо изображение;
измеримо икономическо изображение;
изометрично икономическо изображение;
изотонно икономическо изображение;
икономическо изображение на x в y;
икономическо изображение;
ингредиентно икономическо изображение (вж. ингредиентна икономическа система);
инективно изометрично икономическо изображение (подразбира се като
изометрично икономическо изображение);
инективно икономическо изображение;
компактно икономическо изображение (вж. компактен икономически
оператор);
композиция от икономически изображения
крайно икономическо изображение (вж. крайнократно икономическо
изображение);
крайнократно икономическо изображение;
линейно изометрично икономическо изображение (вж. изометрично
икономическо изображение)
линейно икономическо изображение
линейно продължение на икономическото изображение;
многозначно икономическо изображение;
монотонно икономическо изображение (същото като изотонно икономическо изображение);
напълно-затворено икономическо изображение;
напълно-непрекъснато икономическо изображение (вж. напълнонепрекъснат икономически оператор);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------небиективно икономическо изображение (вж. икономическо изображение);
неинективно икономическо изображение (вж. икономическо изображение);
неинективно сюрективно икономическо изображение (вж. икономическо изображение);
непрекъснато икономическо изображение;
неразложимо икономическо изображение;
несходствено икономическо изображение;
несюрективно икономическо изображение (вж. икономическо изображение);
несюрективно инективно икономическо изображение (вж. икономическо изображение);
несюрективно неинективно икономическо изображение (вж. икономическо изображение);
обединение на многозначни икономически изображения (вж. икономическо изображение);
обективно икономическо изображение;
обективно несходствено икономическо изображение;
обективно сходствено икономическо изображение;
област на значенията на икономическото изображение (вж. икономическо изображение);
област на определението на икономическото изображение (вж. икономическо изображение);
обратна биективна композиция от икономически изображения;
обратно биективно икономическо изображение;
обратно икономическо изображение;
отворено икономическо изображение;
покриващо икономическо изображение (същото като сюрективна икономическа функция);
положително икономическо изображение (възприема се за същото като
положителен икономически оператор);
постоянно икономическо изображение;
принцип на уплътняващите икономически изображения (вж. метод
на последователните приближения);
продължение на икономическото изображение (същото като разширение
на икономическото изображение);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------равни икономически изображения;
равномерно-непрекъснато икономическо изображение (същото като равномерно-непрекъсната икономическа функция; вж. непрекъсната икономическа функция);
разширение на икономическото изображение;
ресурсно-субстанциално икономическо изображение (вж. ресурсносубстанциална икономическа система);
сечение на многозначни икономически изображения (вж. икономическо изображение);
стеснение на икономическото изображение;
субективно икономическо изображение;
субективно несходствено икономическо изображение;
субективно сходствено икономическо изображение;
сходствено икономическо изображение;
съвършено икономическо изображение;
същностно-стратификационно икономическо изображение (вж. същностно-стратифицирана икономическа система);
сюрективно икономическо изображение;
топологичено-еквивалентно икономическо изображение (вж. вътрешно икономическо изображение);
топологично икономическо изображение (същото като икономически хомеоморфизъм);
топологично пространство на икономическите изображения;
точково-множествено икономическо изображение (същото като многозначно икономическо изображение);
трансверсални едно към друго икономически изображения (вж. икономическа трансверсалонст);
трансверсално икономическо изображение (вж. икономическа трансверсалонст);
тъждествено икономическо изображение;
факторно икономическо изображение;
холоморфно икономическо изображение;
хомотопни икономически изображения (вж. икономическа хомотопия);
ядро на линейното икономическо изображение.
ИЗОБРАЖЕНИЕ НА X В Y (mapping X in Y) (ки) – във:
икономическо изображение на x в y.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗОБРАЗЯВАЩА ТОЧКА (image-point) (ки) – във
изобразяваща точка на икономическата система (същото като фазова
точка на икономическата система);
изобразяваща точка на събитие в икономическата система (същото като
фазова точка на събитие в икономическата система);
изобразяваща точка на състоянието на икономическата система (същото като фазова точка на състоянието на икономическата система).
ИЗОБРАЗЯВАЩА ТОЧКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (image-point of the economic system) – същото като фазова точка на икономическата система.
ИЗОБРАЗЯВАЩА ТОЧКА НА СЪБИТИЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА
СИСТЕМА* (image event point in the economic system) – същото като фазова
точка на събитие в икономическата система.
ИЗОБРАЗЯВАЩА ТОЧКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (image state /condition/ point of the economic system) – същото като фазова точка на състоянието на икономическата система.
ИЗОДРОМЕН ЗАКОН НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ*
(isodromic law of the economic regulation), пропорционално-интегрален закон
на икономическото регулиране, – закон на икономическото регулиране, който има вида


1
v(t ) = k ε (t ) + ∫ ε (t ) dt  .
T1



където ε(t) е отклонението на действителното поведение на регулируемата
икономическа подсистема на система на икономическо регулиране от предвиденото поведение (от задаващото икономическо въздействие), от една страна,
и регулиращото икономическо въздействие v(t), създавано от нейната регулираща икономическа подсистема, от друга, T1 – постоянната на времето на интегрирането [наречена време на икономическия изодром* (economic isodrom
time)], k – коефициент на пропорционалност.
ИЗОДРОМЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОР* (proportional-plusintegral
/isodromic/ economic controler), астатично-реагиращ динамичен икономически регулатор с гъвкава обратна връзка, – астатично-реагиращ динами95
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чен икономически регулатор (астатично-реагиращ икономически регулатор),
част от чиито елементи са обхванати от вътрешна обратна икономическа
връзка, съдържаща диференцираща икономическа подсистема* (differencing
economic subsistem) (вж. икономически диференциатор и диференциращо икономическо звено). На него отговарят изодромно икономическо регулиране,
респ. система на изодромно икономическо регулиране. При експлицитнообусловено икономическо регулиране представлява компонент на регулаторна
система на изодромно икономическо управление, в която се извършва
изодромно регулаторно икономическо управление.
ИЗОДРОМНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (proportional-plus floating
/isodromic/ economic system) (ки) – във:
изодромна регулаторна икономическа система (същото като система на
изодромно икономическо регулиране).
ИЗОДРОМНА РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (proportional-plus floating /isodromic/ economic regulation system) – същото като система на изодромно икономическо регулиране.
ИЗОДРОМНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ* (proportional-plus
floating /isodromic/ economic regulation) – икономическо регулиране, при което
част от елементите на икономическия регулатор на системата на икономическо регулиране са обхванати от вътрешна обратна икономическа връзка, съдържаща диференцираща икономическа подсистема* (differencing economic
subsistem) (вж. икономически диференциатор и диференциращо икономическо
звено). То е икономическо регулиране, при което регулиращото икономическо
въздействие в система на икономическо регулиране (респ. управляваното икономическо въздействие в система на икономическо управление) е пропорционално на сумата от (1) отклонението на регулираната икономическа величина
(респ. управляваната икономическа величина) от задаващото икономическо
въздействие и (2) интеграла на това отклонение. В най-общ вид изодромният
закон икономическото регулиране е
1


µ = k  ϕ + ∫ ϕ dt ,
T



където µ е регулиращата (респ. управляващата) икономическа величина, φ –
отклонението на регулираната (респ. управляваната) икономическа величина
от зададеното й значение, T – постоянната на времето на интегрирането [т.нар.
96

96

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------време на икономическия изодром* (economic isodrom time)], k – коефициент
на пропорционалност. На разглеждания вид регулиране отговаря система на
изодромно икономическо регулиране (изодромна регулаторна икономическа
система). Прилага се в динамични системи на икономическо регулиране, които са близки до статично-реагиращото икономическо регулиране, като наред
с това се получава равна на нула статична грешка. Необходимото качество на
процеса на изодромното икономическо регулиране се постига чрез настройване на величините k и T. Според К. Миркович изодромното икономическо регулиране е експлицитно-обусловено. Ето защо то е и изодромно регулаторно
икономичеко управление (което от своя страна е частен случай на регулаторното икономическо управление и е една от разновидностите на изодромното
икономическо управление). На същото основание системата на издоромно икономическо регулиране е и регулаторна система на изодромно икономическо
управление (т.е. е система на изодромно регулаторно икономичеко управление) (която от своя страна е регулаторна система на икономическо управление
и е една от разновидностите на системата на изодромното икономическо управление). Вж. изодромен икономически регулатор.
ИЗОДРОМНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (proportional-plus floating /isodromic/ economic regulation) (ки) – във:
изодромно икономическо регулиране;
система на изодромно икономическо регулиране.
ИЗОДРОМНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (proportional-plus floating /isodromic/ economic management /control/) – изодромно икономическо регулиране, което протича в експлицитно-обусловена регулаторна икономическа
система; изодромно икономическо регулиране, което самостоятелно изпълнява функцията на икономическо управление или пък е елемент на по-сложни негови форми; икономическо управление, което се извършва с помощта на
изодромно икономическо регулиране. Подчинено е на изодромния закон на
икономическото регулиране. Извършва се в система на изодромно икономическо управление.
ИЗОДРОМНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (proportional-plus floating /isodromic/ economic management /control/) (ки) – във:
изодромно икономическо управление;
изодромно регулаторно икономическо управление;
регулаторна система на изодромно икономическо управление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на изодромно икономическо управление;
система на изодромно регулаторно икономичеко управление (същото като
регулаторна система на изодромно икономическо управление).
ИЗОДРОМНО РЕГУЛАТОРНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ*
(proportional-plus floating /isodromic/ regulatory economic management /control/)
(*) – изодромно икономическо регулиране, което протича в експлицитнообусловена регулаторна икономическа система; изодромно икономическо регулиране, което самостоятелно изпълнява функцията на икономическо управление или пък е функция на по-сложни системи на икономическо управление;
регулаторно икономическо управление, което се извършва с помощта на
изодромно икономическо регулиране. Подчинено е на изодромния закон на
икономическото регулиране. Извършва се в регулаторна система на изодромно икономическо управление (в система на изодромно регулаторно икономическо управление) (която от своя страна е регулаторна система на икономическо управление и е една от разновидностите на системата на изодромното
икономическо управление). Вж. изодромен икономически регулатор.
ИЗОДРОМНО РЕГУЛАТОРНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (proportional-plus floating /isodromic/ regulatory economic management /control/) (ки)
– във:
изодромно регулаторно икономическо управление;
система на изодромно регулаторно икономичеко управление (същото като
регулаторна система на изодромно икономическо управление).
ИЗОИНГРЕДИЕНТА (isoingredient) (кд) – във:
ресурсно-субстанциална икономическа изоингредиента (същото като ресурсно-субстанциална икономическа изокванта);
възпроизводствена икономическа изоингредиента същото като възпроиводствена икономическа изокванта.
същностно-стратификационна икономическа изоингредиента (същото
като ресурсно-субстанциална икономическа изокванта);
входна икономическа изоингредиента (същото като входна икономическа
изокванта);
изходна икономическа изоингредиента (същото като изходна икономическа изокванта);
икономическа изоингредиента (същото като икономическа изокванта);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ресурсно-субстанциална входна икономическа изоингредиента (същото
като ресурсна икономическа изокванта);
ресурсна икономическа изоингредиента (същото като ресурсна икономическа изокванта);
ресурсно-субстанциална изходна икономическа изоингредиента (същото
като резултатна икономическа изокванта);
резултатна икономическа изоингредиента (същото като резултатна икономическа изокванта);
същностно-стратификационна входна икономическа изоингредиента
(същото като феноменна икономическа изокванта);
феноменна икономическа изоингредиента (същото като феноменна икономическа изокванта);
същностно-стратификационна изходна икономическа изоингредиента
(същото като същностна икономическа изокванта);
същностна икономическа изоингредиента (същото като същностна икономическа изокванта).
ИЗОИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНФИГУРАЦИЯ* (isoingrediental economic configuration) – същото като икономическа изокванта.
ИЗОИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНФИГУРАЦИЯ (isoingrediental economic configuration) (ки) – във:
входна изоингредиентна икономическа конфигурация (същото като входна
икономическа изокванта);
изоингредиентна икономическа конфигурация (същото като икономическа
изокванта);
изходна изоингредиентна икономическа конфигурация (същото като изходна икономическа изокванта).
ИЗОИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЛИНИЯ* (isoingredient economic line) – същото като изоквантна икономическа линия.
ИЗОИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОВЪРХНИНА* (isoingredient
economic surface) – същото като изоквантна икономическа повърхнина.
ИЗОИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ХИПЕРПОВЪРХНИНА*
(isoingredient economic hypersurface) – същото като изоквантна икономическа
хиперповърхнина.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗОКВАНТА (isoquant) (кд) – във:.
входна икономическа изокванта;
възпроизводствена икономическа изокванта;
изокванта на единичната икономическа същност (вж. феноменна икономическа изокванта);
изокванта на единичния икономически продукт (вж. факторна икономическа изокванта);
изходна икономическа изокванта;
икономическа изокванта;
кривина на входната икономическа изокванта (вж. входна икономическа изокванта);
кривина на изходната икономическа изокванта (вж. изходна икономическа изокванта);
кривина на икономическата изокванта (вж. икономическа изокванта);
кривина на резултатната икономическа изокванта (вж. резултатна
икономическа изокванта);
кривина на ресурсната икономическа изокванта (вж. ресурсна икономическа изокванта);
кривина на същностната икономическа изокванта (вж. същностна
икономическа изокванта);
кривина на факторната икономическа изокванта (вж. факторна икономическа изокванта);
кривина на феноменната икономическа изокванта (вж. феноменна
икономическа изокванта);
резултатна икономическа изокванта;
ресурсна икономическа изокванта;
ресурсна икономическа изокванта (същото като икономичекка изокванта);
ресурсно-субстанциална входна икономическа изокванта (същото като
ресурсна икономическа изокванта);
ресурсно-субстанциална изходна икономическа изокванта (същото като
резултатна икономическа изокванта);
ресурсно-субстанциална икономическа изокванта;
същностна икономическа изокванта;
същностно-стратификационна входна икономическа изокванта (същото
като феноменна икономическа изокванта);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностно-стратификационна изходна икономическа изокванта (същото
като същностна икономическа изокванта);
същностно-стратификационна икономическа изокванта;
факторна икономическа изокванта;
феноменна икономическа изокванта.
ИЗОКВАНТА НА ЕДИНИЧНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ* (single essence economic isoquant) – вж. феноменна икономическа изокванта.
ИЗОКВАНТА НА ЕДИНИЧНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (unitary
economic product isoquant) – вж. факторна икономическа изокванта.
ИЗОКВАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНФИГУРАЦИЯ* (isoquant economic configuration) – същото като икономическа изокванта.
ИЗОКВАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНФИГУРАЦИЯ (isoquant economic
configuration) (ки) – във:
входна изоквантна икономическа конфигурация (същото като входна икономическа изокванта);
изоквантна икономическа конфигурация (същото като икономическа изокванта);
изходна изоквантна икономическа конфигурация (същото като изходна
икономическа изокванта).
ИЗОКВАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА КРИВА (isoquant economic curve) (ки) –
във:
битруфизна продуктова изоквантна икономическа крива (вж. нулев
екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж, отрицателен
екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж, положителен
екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж).
ИЗОКВАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЛИНИЯ* (isoquant economic line), изоингредиентна икономическа линия, (*) – установена (ситуирана) в някаква
ингредиентна икономическа система дадена икономическа конфигурация на
равното (еднаквото) икономическо количество, т.е. на равния, на постоянния
икономически ингредиент, на когото противостоящият икономически ингредиент е съвкупност (вж. икономическа съвкупност) от два променливи икономически ингредиента на същата система; двудименсионна (двумерна) икономическа линия като разновидност на изоквантната икономическа конфигура101
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ция (на икономическата изокванта). Измененията на променливите икономически ингредиенти за взаимнопротивоположни по такъв начин, щото въздействията на техните промени върху постоянния ингредиент да се компенсират
взаимно и последният да остане непроменен. Нейни разновидности са изоквантната икономическа права* (isoquant economic straight line) [същото като
изоингредиентна икономическа права* (isoingredient economic straight line)] и
изоквантната икономическа крива* (isoquant economic curve) [същото като
изоингредиентна икономическа крива* (isoingredient economic curve)].
ИЗОКВАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЛИНИЯ (isoquant economic line) (ки) –
във:
изоквантна икономическа линия;
материално-нематериална полезностна диспозиционна изоквантна икономическа линия;
материално-нематериална стойностна диспозиционна изоквантна икономическа линия;
трудово-физическа изоквантна икономическа линия;
трудово-физическа изоквантна икономическа линия;
факторна изоквантна икономическа линия;
феноменна изоквантна икономическа линия.
ИЗОКВАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОВЪРХНИНА* (isoquant economic
surface), изоингредиентна икономическа повърхнина, (*) – установена (ситуирана) в някаква ингредиентна икономическа система дадена икономическа
конфигурация на равното (еднаквото) икономическо количество, т.е. на равния,
на постоянния икономически ингредиент, на когото противостоящият икономически ингредиент е съвкупност (вж. икономическа съвкупност) от три
променливи икономически ингредиента на същата система; тридименсионна
(тримерна) икономическа повърхнина като разновидност на изоквантната
икономическа конфигурация (на икономическата изокванта). Измененията на
променливите икономически ингредиенти за взаимнопротивоположни по такъв начин, щото въздействията на техните промени върху постоянния ингредиент да се компенсират взаимно и последният да остане непроменен. Нейни
разновидности са изоквантната икономическа равнина* (isoquant economic
plane) [същото като изоингредиентна икономическа равнина* (isoingredient
economic plane)] и изоквантната икономическа крива повърхнина* (isoquant
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic curved surface) [същото като изоингредиентна икономическа крива
повърхнина * (isoingredient economic curved surface)].

ИЗОКВАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОВЪРХНИНА (isoquant economic
surface) (ки) – във:
изоквантна икономическа повърхнина;
факторна изоквантна икономическа повърхнина;
феноменна изоквантна икономическа повърхнина.
ИЗОКВАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ХИПЕРПОВЪРХНИНА* (isoquant
economic hypersurface), изоингредиентна икономическа хиперповърхнина,
(*) – установена (ситуирана) в някаква ингредиентна икономическа система
дадена икономическа конфигурация на равното (еднаквото) икономическо количество, т.е. на равния, на постоянния икономически ингредиент, на когото
противостоящият икономически ингредиент е съвкупност (вж. икономическа
съвкупност) от от повече от три променливи икономически ингредиента на
същата система; многодименсионна (многомерна) икономическа повърхнина
като разновидност на изоквантната икономическа конфигурация (на икономическата изокванта). Измененията на променливите икономически ингредиенти за взаимнопротивоположни по такъв начин, щото въздействията на техните
промени върху постоянния ингредиент да се компенсират взаимно и последният да остане непроменен. Нейни разновидности са изоквантната икономическа хиперравнина* (isoquant economic hyperplane) [същото като изоингредиентна икономическа хиперравнина* (isoingredient economic hyperplane)]
и изоквантната икономическа крива хиперповърхнина* (isoquant economic
curved hypersurface) [същото като изоингредиентна икономическа крива хиперповърхнина * (isoingredient economic curved hypersurface)].
ИЗОКВАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ХИПЕРПОВЪРХНИНА (isoquant economic hypersurface) (ки) – във:
изоквантна икономическа хиперповърхнина;
факторна изоквантна икономическа хиперповърхнина;
феноменна изоквантна икономическа хиперповърхнина.
ИЗОКВАНТНА КАРТА (isoquant map) – вж. трудово-физическа изоквантна
икономическа линия.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗОКИБЕРНЕТИЧЕН МОДЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА*
(isocybernetic model of the economic system) – същото като изофункционален
модел на икономическата система. Вид кибернетичен модел на икономическа
система и вид изоподобен модел на икономическа система.
ИЗОКИБЕРНЕТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОДОБИЕ* (isocybernetic
economic similarity) – същото като изофункционално икономическо подобие.
Вид кибернетично икономическо подобие между модела и моделираната икономическа система.
ИЗОКИБЕРНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ* (isocybernetic modelling of the economic systems) – същото като изофункционално моделиране на икономическите системи. Вид кибернетично
моделиране на икономическите системи и вид изоподобно моделиране на икономическите системи.
ИЗОКЛИНАЛА (isocline) (кд) – във:
икономическа изоклинала (в микр.)
интензионална икономическа изоклинала;
производствена икономическа изоклинала;
трудово-физическа производствена икономическа изоклинала.
ИЗОКЛИННА ЛИНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРОИЗВОДСТВО
(economic production isocline) – същото като производствена икономическа
изоклинала.
ИЗОКЛИННА ЛИНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРОИЗВОДСТВО
(economic production isocline) (ки) – във:
изоклинна линия на икономическото производство (същото като производствена икономическа изоклинала);
права изоклинна линия на икономическото производство (вж. линия
на икономическото производство).
ИЗОКЛИННА ЛИНИЯ НА ПОЛЕЗНОСТНОТО ИНТЕНЗИОНИРАНЕ
НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ* (isocline line of the utility intensioning of the economic products) – вж. линия на полезностното интензиониране на
икономическите продукти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗОКЛИННА ЛИНИЯ НА СТОЙНОСТНОТО ИНТЕНЗИОНИРАНЕ НА
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ* (isocline line of the value intensioning of
the economic products) – вж. линия на стойностното интензиониране на икономическите продукти.
ИЗОКОСТА (isocost) (кд) – във:
икономическа изокоста;
ресурсна икономическа изокоста (същото като икономическа изокоста).
факторна икономическа изокоста.
ИЗОКОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЛИНИЯ (isocost economic line) – същото
като икономическа изокоста.
ИЗОКОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЛИНИЯ (isoquant economic line) (ки) –
във:
битруфизна изокостна икономическа линия (вж. нулев екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж, отрицателен екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж, положителен екстензивностно-неутрален продуктов икономически растеж).
изокостна икономическа линия (същото като икономическа изокоста);
трудово-физическа изокостна икономическа линия;
факторна изокостна икономическа линия.
ИЗОКОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА РАВНИНА (isoquant economic surface)
(ки) – във: факторна изокостна икономическа равнина.
ИЗОКОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ХИПЕРРАВНИНА (isocost economic
hyperplane) (ки) – във: факторна изокостна икономическа хиперравнина.
ИЗОЛАЦИОННА ДИНАМИЧНА УСТОЙЧИВОСТ (isolationary dynamic
steadiness) (ки) – във:
изолационна динамична устойчивост на икономическата система;
икономическа система с изолационна динамична устойчивост.
ИЗОЛАЦИОННА ДИНАМИЧНА УСТОЙЧИВОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (isolationary dynamic steadiness of the economic system) –
динамична устойчивост на икономическата система (в частност – на системата на икономическо управление), която се осъществява чрез недопускане на
негативни входни въздействия да бъдат преработени от нейната управлявана
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа подсистема, респ. от регулируемата икономическа подсистема
(тъй като те могат да я отклонят от предвиденото, в частност – програмираното икономическо поведение); динамична икономическа устойчивост (динамична икономическа стабилност), постигана чрез изолиране на икономическата система (чрез икономическо изолиране).
ИЗОЛИРАН ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТ (isolated economic elementt)
(ки) – във:
множество на изолирани икономически елементи.
ИЗОЛИРАНА ЗАТВОРЕНА ТРАЕКТОРИЯ НА СЪСТОЯНИЯТА НА
ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (isolated closed trajectories of the
economic system state /condition/) – фазова траектория на състоянията на
икономическата система, която изобразява периодични движения на системата и се проектира върху нейна фазовата плоскост. Вж. фазова плоскост на
икономическата система.
ИЗОЛИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (isolated economic system) –
икономическа система, която изобщо не обменя ценностни икономически ингердиенти (полезност и стойност) с външната среда, независимо от това какви са техните предметни носители [дали са натурални икономически ингредиенти (материални активи) или са парични икономически ингредиенти (финансови активи)]. Икономическа система, която едновременно е закрита икономическа система и адиабатна икотомическа система. Неин частен случай е
изолираната ценностнодинамична икономическа система.
ИЗОЛИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (isolated economic system)
(ки) – във:
изолирана икономическа система;
изолирана ценностнодинамична икономическа система.
ИЗОЛИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА ТОЧКА* (isolated economic point) – същото като изолирана точка на икономическото множество. Вж. и множество на изолирани икономически елементи.
ИЗОЛИРАНА ТОЧКА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО МНОЖЕСТВО* (isolated point of the economic set), изолирана икономическа точка, A – всяка
точка на икономическото множество A в метричното икономическо прост-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ранство, която не е негова точка на сгъстяване на икономическото множество.
ИЗОЛИРАНА ЦЕННОСТНОДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (isolated worth-dynamic economic system) – ценностнодинамична икономическа система, която изобщо не обменя ценностни ингредиенти (полезност и стойност) с външната среда, независимо от това какви са техните
предметни носители [дали са натурални икономически ингредиенти (материални активи) или са парични икономически ингредиенти (финансови активи)].
При нея се осъществява само вътрешен ценностнодинамичен обмен между
елементите на системата. Ценностнодинамична икономическа система, която
едновременно е закрита ценностнодинамична икономическа система и адиабатна ценностнодинамична икономическа система, е изолирана. Частен случай на изолирана икономическа система.
ИЗОЛИРАНЕ (isolating; separation) (ки) – във:
изолиране на икономическата система;
икономическо изолиране (същото като изолиране на икономическата система);
начин на икономическо изолиране (вж. икономическа необходимост;
икономическа случайност; икономически индистит; икономически стохастит);
начин на икореномическо изолиране (вж. икореномическа необходимост; икореномическа случайност; икореномически индистит; икореномически стохастит);
начин на икотехномическо изолиране (вж. икотехномическа необходимост; икотехномическа случайност; икотехномически индистит; икотехномически стохастит).
ИЗОЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (isolating on the
economic system), икономическо изолиране, (*) – метод за установяване и
поддържане на динамична устойчивост на икономическата система (в частност – на системата на икономическо управление), при който системата не допуска негативни (нарушаващи, смущаващи) входни въздействия да бъдат преработени от нейната управлявана икономическа подсистема, респ. от регулируемата икономическа подсистема, тъй като те могат да я отклонят от предвиденото, в частност – от програмираното икономическо поведение [налице са
изолационна динамична устойчивост на икономическата система (динамична
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа устойчивост, установявана чрез изолация) и икономическа система с изолационна динамична устойчивост]. Това се постига (1) или като се
възпре влизането на негативните входни въздействия в обхвата на системата
(т.е. като не се допусне те да станат част от външния вход на системата), или
пък (2) като след тяхното получаване (т.е. след като те станат част от външния
вход на системата) те бъдат неутрализирани (елиминирани) чрез противоположни коригиращи импулси, произвеждани от управляващата икономическа
подсистема, респ. от регулиращата икономическа подсистема, и непосредствено подавани на входа на системата, преди да е настъпила неговата преработка от управляваната (от регулируемата) икономическа подсистема. Икономическата изолация е низш метод на постигане на динамична устойчивост, съответствуващ на един по-ранен етап от развитието на системата, когато икономически тя все още не укрепнала или когато измененията в околната среда
стават опасни за нейното съществуване, като надвишават нормалните й възможности за приспособяване. Пример за икономическа изолация е протекционизмът в митническата политика. Тя защитава интересите на националната
икономическа система от дестабилизиращото влияние на международната
икономическа среда. Икономическата изолация обикновено се осъществява
чрез прилагането принципа на входното стабилизиращо динамично икономическо регулиране.
ИЗОМЕТРИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (isometric economic operator) – изометричен оператор (isometric operator) в икономическа среда; такова икономическо изображение U на метричното икономическо пространство (X, ρX) в метричното икономическо пространство (Y, ρY), щото
ρ X ( x1 , x2 ) = ρY (Ux1 ,Ux2 )

за всяко x1 , x2 ∈ X . Ако X и Y са действителни линейни нормирани икономически пространства (вж. и линейно икономическо пространство), U (X) = Y и
U (0) = 0, тогава U е линеен икономически оператор. Изометричният икономически оператор изобразява X в U (X) взаимноеднозначно, така че съществува
обратен икономически оператор U –1, който също е изометричен икономически
оператор. Линейният изометричен икономически оператор, който изобразява X
във всички Y, се означава като унитарен икономически оператор* (unitary
economic operator).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗОМЕТРИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (isometric economic
function) – същото като изометрично икономическо изображение. Вж. и непрекъсната икономическа функция.
ИЗОМЕТРИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО* (isometric economic space motion) – същото като изометрично икономическо преобразувание.
ИЗОМЕТРИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО ВЛОЖЕНИЕ* (isometric economic
embedding) – взаимно-еднозначно изометрично икономическо поглъщане
/потопяване/.
ИЗОМЕТРИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ* (isometric economic mapping) – по подразбиране, инективно изометрично икономическо
изображение, изометрична икономическа функция, – икономическо изображение f : A → B на метричното икономическо пространство A в метричното икономическо пространство B, което запазва разстоянието между икономическите точки, т.е. ако x, y ∈ A и f ( x), f ( y ) ∈ B, то
ρ A ( x, y ) = ρ B ( f ( x), f ( y )).

Изометричното икономическо изображение е инективно (т.е. то е инективно
изометрично икономическо изображение), принадлежащо към специалния вид,
който (като по-общо понятие) може да се нарече икономическо поглъщане
(потопяване). В частност изометричното икономическо изображение е израз на
изометричното икономическо поглъщане /потопяване/ като частен случай на
икономическото поглъщане въобще. В случай че f(A) = B, тогава изометричното икономическо изображение е биективно (т.е. то е биективно изометрично
икономическо изображение) и може да се нарече още икономическа изометрия на A в B. Това означава, че A в B се намират в изометрично икономическо
съответствие* (isometric economic correspondence) едно към друго, т.е. че те
са изометрични. Изометричните икономически пространства* (isometric
economic spaces) са хомеоморфни. Ако освен това, че A и B са изометрични, но
и още икономическото пространство B съвпада с A, тогава изометричното
икономическо изображение може да се нарече изометрично икономическо
преобразувание или още – изометрично движение на икономическото пространство. Изометричните изображения на метричните линейни икономически
пространства са линейни изометрични икономически изображения* (linear
isometric economic mappings). Те се осъществяват чрез изометричен иконо109
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически оператор* (isometric economic operator). Вж. непрекъсната икономическа функция.
ИЗОМЕТРИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ (isometric economic mapping) (ки) – във:
биективно изометрично икономическо изображение (същото като икономическа изометрия);
изометрично икономическо изображение;
инективно изометрично икономическо изображение (подразбира се като
изометрично икономическо изображение);
линейно изометрично икономическо изображение (вж. изометрично
икономическо изображение).
ИЗОМЕТРИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОГЛЪЩАНЕ /ПОТОПЯВАНЕ/*
(isometric economic immersion) – изометрично поглъщане (isometric
immersion) в икономическа среда; поглъщане на дадено k-мерно метрично икономическо многообразие Mk в n-мерно риманово икономическо пространство
Vn, n ≥ k, във вид на k-мерна повърхност Φ, при която разстоянието между кои
да е две икономически точки в Mk съвпада с разстоянието между техните икономически образи, измерени върху повърхността Φ в пространството Vn. Има
възможност това определение да бъде обобщено, ако римановото икономическо пространство бъде заменено с по-общо (по отношение на него) метрично
икономическо пространство. Частен случай на изометричното икономическо
поглъщане е изометричното икономическо вложение* (isometric economic
embedding), което е взаимно еднозначно изометрично икономическо поглъщане.
ИЗОМЕТРИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕОБРАЗУВАНИЕ* (isometric
economic transformation /conversion, transmitation/), изометрично движение на
икономическото пространство, – изометрично икономическо изображение f :
A → B на метричното икономическо пространство A в метричното икономическо пространство B, при което B съвпада с A.
ИЗОМЕТРИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (isometric economic space) – вж. изоморфни линейни икономически пространства.
ИЗОМЕТРИЯ (isometry) (кд) – във:
икономическа изометрия.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗОМОРФЕН ИКОНОМИЧЕСКИ АВТОМАТ* (isomorphous economic
automaton) – вж. изоморфизъм на икономическите автомати.
ИЗОМОРФЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ГРАФ (isomorphic economic graph) – вж.
икономически граф.
ИЗОМОРФЕН МОДЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (isomorphous model of the economic system) – модел на икономическа система, който е
изоморфно подобен на моделираната от него икономическа система. Вид
структурен модел на икономическа система и вид изоподобен модел на икономическа система.
ИЗОМОРФИЗЪМ (isomorphism) (кд) – във:
борелевски икономически изоморфизъм;
изоморфизъм в икономиката;
изоморфизъм на икономическите автомати;
икономически изоморфизъм (същото като изоморфизъм в икономиката);
кибернетичен икономически изоморфизъм (същото като функционален
икономически изоморфизъм);
кибернетичен моделен икономически изоморфизъм (същото като функционален моделен икономически изоморфизъм);
метричен икономически изоморфизъм;
моделен изоморфизъм в икономиката;
тъждествен икономически изоморфизъм;
функционален икономически изоморфизъм;
функционален моделен икономически изоморфизъм.
ИЗОМОРФИЗЪМ В ИКОНОМИКАТА (isomorphism in economy), икономически изморфизъм, – състояние на изоморфно икономическо подобие между
две (или повече от две) икономически системи (в т.ч. и между модела на икономическата система и моделираната икономическа система). Икономическата система A, чиито елементи имат свойството α, и икономическата система
B, чиито елементи имат свойството β, са изоморфно подобни помежду си по
отношение на свойствата α и β, ако между двете системи има такова еднозначно и взаимнообратимо съответствие, при което елементите ai на системата A и
елементите bi на системата B тогава и само тогава си съответствуват, когато
или ai притежават свойството α и bi притежават свойството β, или ai не притежават свойството α и bi не притежават свойството β.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗОМОРФИЗЪМ В ИКОНОМИКАТА (isomorphism in economy) (ки) – във:
изоморфизъм в икономиката;
моделен изоморфизъм в икономиката.
ИЗОМОРФИЗЪМ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АВТОМАТИ* (economic
automatons isomorphism). Нека са дадени икономическите автомати M = (X, Y,
Q, δ, λ) и M′ = (X′, Y′, Q′, δ′, λ′). Петорката (X, Y, Q, δ, λ) 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)
δ : Q × X → Q и функцията на изходните икономически въздействия* (също) λ : Q × X → Y . Освен това f е икономическо изображение на множеството
Q върху множеството Q′, φ – икономическо изображение на множеството X
върху множеството X′, ψ – икономическо изображение на множеството Y върху множеството Y′. Ако δ (q, x) = g, λ (q, x) = y и δ′ (f(q), φ(x)) = f(g), λ′ (f(q), φ(x))
= ψ (y), тогава тройката (f, φ, ψ) е хомоморфизъм на икономическия автомат
M върху икономическия автомат M′. Изоморфизмът на икономическите автомати е хомоморфизъм на икономически автомати, при който изображенията f,
φ и ψ са взаимно-еднозначни икономически изображения. В такъв случай икономическите автомати M и M′ са изоморфни икономически автомати* (вж.
изоморфизъм на икономическите автомати). От гледна точка на абстрактната
теория за икономическите автомати* (economic automatons theory) изоморфните икономически автомати са неразличими.
ИЗОМОРФНИ ИКОНОМИЧЕСКИ АВТОМАТИ* (isomorphous economic
automatons) – вж. изоморфизъм на икономическите автомати.
ИЗОМОРФНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ГРАФИ (isomorphic economic graphs) –
вж. икономически граф.
ИЗОМОРФНИ ЛИНЕЙНИ /ВЕКТОРНИ/ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОСТРАНСТВА* (isomorphic linear economic spsces) – линейни /векторни/ икономи112
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески пространства X и Y с еднакво поле от скалари, между които съществува
някакво взаимно еднозначно линейно икономическо преобразувание, което
изобразява X в Y. Такова преобразувание е икономически изоморфизъм. От
своя страна две метрични икономически пространства {X, ρ1} и {Y, ρ2}, където ρ1 и ρ2 са съответствуващите им икономически метрики, са изометрични
икономически пространства* (isometric economic spaces), ако съществува
такова взаимноеднозначно икономическо изображение T на пространството X в
пространството Y, щото ρ1 (x1, x2) = ρ2 (Tx1, Tx2) за всяко x1 , x2 ∈ X . В този контекст две изометрични изоморфни банахови икономически пространства могат да бъдат наречени конгруентни икономически пространства*
(congruentic economic spaces).
ИЗОМОРФНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОДОБИЕ* (isomorphous economic
similarity) – икономическо подобие, което се характеризира с еквивалентно съотношение между елементите и структурата на две (или повече от две) икономически системи (в т.ч. и между модела на икономическата система, от една
страна, и елементите и структурата на самата икономическа система, от друга).
Вид структурно икономическо подобие, в т.ч. и между модела и моделираната
икономическа система. При моделирането на икономическите системи изоморфното подобие се свежда до едновременното наличие на две изисквания.
Първо, трябва да има еднозначно и взаимно обратимо съответствие между
елементите на модела и елементите на моделираната икономическа система:
ai ↔ bi

(i ∈ N),

и, второ, да има еднозначно и взаимно обратимо съответствие между вътрешнофункционалните зависимости между елементите на модела, от една страна,
и вътрешнофункционалните зависимости между елементите на моделираната
икономическа система, от друга:
[ak = fik (ai)] ↔ [bk = fik (bi)]

(i ∈ N),

където:
ai е i-тият елемент на моделираната икономическа система (i ∈ N); bi – iтият елемент на модела на икономическата система (i ∈ N);
N – множеството от номера, подреждащо елементите на икономическата
система и на модела;
fik – функционалната зависимост между i-тия и k-тия елементи на икономическата система, респ. на нейния модел (i, k ∈ N).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Това означава, че на всеки елемент на икономическата система съответствува (еднозначно и взаимно обратимо) по един елемент от нейния модел.
Освен това, ако например елементът a2 на икономическата система е някаква
определена икономическа функция f21 от елемента a1 на същата система, то
между елементите b2 на b1 на нейния модел съществува същата функционална
зависимост f21. Такова съответствие (което отново е еднозначно и взаимно обратимо) се установява между функциите на всички кои да е двойки от елементи на модела и тези на моделираната икономическа система. Изоморфното подобие означава, че е налице тъждество между структурите на икономическия
обект и неговия модел. Затова всяка икономическа теория, която е приложима
към дадена система от икономически обекти, е приложима и към техния изоморфен модел, както и обратно. Например математическият модел на междуотрасловите връзки в народното стопанство е изоморфен. Чрез опериране с
него се получава допълнителна, изключително ценна информация за измененията в структурата на производството, за темповете на икономически растеж,
за пропорциите на разпределението, преразпределението и крайното използуване на националния доход, информация, която не би могла да се получи чрез
непосредствено наблюдение върху този сложен икономически обект.
ИЗОМОРФНО ЛИНЕЙНО /ВЕКТОРНО/ ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (isomorphic linear economic spsce) – вж. изоморфни линейни
/векторни/ икономически пространства.
ИЗОМОРФНО МОДЕЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ*
(isomorphous modelling of the economic systems) – създаване, експериментиране
и използуване за целите на изследването и управлението на изоморфни модели
на икономическите системи. Вид структурно моделиране на икономически
системи и вид изоподобно моделиране на икономически системи.
ИЗООСЪВРЕМЕНЕНА СТОЙНОСТ НА ПРИХОДА (iso-present-value
revenue) (ки) – във:
крива на изоосъвременената стойност на прихода (в микр.);
ИЗОПЕРИМЕТРИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА НА ОПТИМАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ* (isoperimetric economic problem of the optimal control)
– разширена класически икономически задачи на оптималното управление в
динамична оптимална икономическа система, чието траекторно ограничително икономическо условие е равенство на интеграл от някаква икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------функция с постоянна величина; същото като икономическа задача на оптимално управление с интегрални ограничения. Изопериметричната икономическа задача има вида
T

max J = ∫ F ( x(t ), x& (t ), t ) dt ,
{ x ( t )}

t0

x(t0) = x0, x(T) = xT,
T

K = ∫ G ( x(t ), x& (t ), t ) dt = c,
t0

където G (···) е някаква зададена непрекъснато-диференцируема икономическа функция* (continuously-differentiable economic function), а c е зададена постоянна икономическа величина. При решаването на тази задача интегралното
траекторно ограничение се отчита, като се въвеждат икономически множители
на Ж. Лагранж и се построява функционалът
T

J ′ = ∫ [ F ( x(t ), x& (t ), t ) + yG ( x(t ), x& (t ), t )] dt.
t0

В този случай необходимите условия за оптимално решение на икономическата задача на вариационното смятане са условията за съществуването на максимум на целевия функционал от икономическите траектории {x(t)} и условията за съществуването на минимум по отношение на икономическия множител
на Ж. Лагранж y (относно необходимите условия за оптималност и значенията
на използваните символи вж. класическа икономическа задача на оптималното управление). Тогава уравнението на Л. Ойлер има следната форма:
∂  F ( x(t ), x& (t ), t ) +  d  ∂  F ( x(t ), x& (t ), t ) +  

−  
  = 0.
∂x  + yG ( x(t ), x& (t ), t ) dt  ∂x&  + yG ( x(t ), x& (t ), t ) 

Това уравнение заедно с граничните /краевите/ икономически условия определя решението на изопериметричната икономическа задача. За нея е валиден
принципът на взаимността (mutuality princple), според който, ако x(t) максимизира целевия икономически функционал J при условие че K е равно на постоянна величина, то икономическата траектория x(t) минимизира K при условие че J е равно на постоянна величина. (Относно значенията на използваните

115

115

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------символи вж. икономическа задача на оптималното управление и класическа
икономическа задача на оптималното управление.)
ИЗОПОДОБЕН МОДЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА*
(isosimilar model of the economic system) – общо понятие, което обединява изоморфните модели на икономическата система (като вид структурни модели
на икономическата система) и изофункционалните модели на икономическата система (изокибернетичните модели на икономическата система) (фиг.
1).

Изоподобни
модели

Изоморфни
модели

Изофункционални
модели

Структурни
модели

Функционални
модели

Хомоморфни
модели

Хомофункционални
модели

Хомо
подобни
модели
Фиг. 1. Зависимости между структурните, функционалните, изоподобните и хомоподобните
модели на икономическите системи

ИЗОПОДОБНО МОДЕЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ*
(isosimilar models of the economic systems) – създаване, експериментиране и из116
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ползуване за целите на изследването и управлението на изоподобни модели на
икономическата система. Общо понятие, което обединява изоморфното моделиране на икономическите системи (като вид структурно моделиране на
икономическите системи) и изофункционалното моделиранена икономическите системи (изокибернетичното моделиране на икономическите системи).
ИЗОПОЛЕЗНОСТА (isoutility) (ки) – във:
продуктова икономическа изополезноста (в микр.).
ИЗОПОЛЕЗНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНФИГУРАЦИЯ (isoutility
economic configuration) (ки) – във:
продуктова изополезностна икономическа конфигурация (в микр.) (същото като продуктова икономическа изополезноста (в микр.)).
ИЗОПОЛЕЗНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА КРИВА (isoutility economic
curve) (ки) – във:
продуктова изополезностна икономическа крива (в микр.).
ИЗОПОЛЕЗНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА КРИВА ПОВЪРХНИНА
(isoutility economic curved surface) (ки) – във:
продуктова изополезностна икономическа крива повърхнина (в микр.);
продуктова изополезностна икономическа крива хиперповърхнина (в
микр.).
ИЗОПОЛЕЗНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА (isoutility economic curved hypersurface) (ки) – във:
продуктова изополезностна икономическа крива хиперповърхнина (в
микр.).
ИЗОПРОДУКТА (isoproduct) (ки) – във:
факторна икономическа изопродукта (в микр.).
ИЗОПРОДУКТОВА ИКОНОМИЧЕСКА КОНФИГУРАЦИЯ (isoproduct
economic configuration) (ки) – във:
факторна изопродуктова икономическа конфигурация (в микр.) (същото
като факторна икономическа изопродукта (в микр.)).
ИЗОПРОДУКТОВА ИКОНОМИЧЕСКА КРИВА (isoproduct economic
curve) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------факторна изопродуктова икономическа крива (в микр.).
ИЗОПРОДУКТОВА
ИКОНОМИЧЕСКА
КРИВА
ПОВЪРХНИНА
(isoproduct economic curved surface) (ки) – във:
факторна изопродуктова икономическа крива повърхнина (в микр.);
факторна изопродуктова икономическа крива хиперповърхнина (в микр.).
ИЗОПРОДУКТОВА ИКОНОМИЧЕСКА КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА
(isoproduct economic curved hypersurface) (ки) – във:
факторна изопродуктова икономическа крива хиперповърхнина (в микр.).
ИЗОПРОФИТА (isoprofit; isoprofit curve) (в микр.), изопрофитна линия (в
микр.), крива на постоянната обща печалба (в микр.), – геометрично място
от икономически точки (отговарящи на различни комбинации от определен
икономически ингредиент, в т.ч. на различни комбинации от използувани производствени икономически фактори или от произведени икономически продукти), при всяка една от които фирмата получава еднаква по размер фирмена
обща печалба (в микр.). Всяка изопрофита е изпъкнала в посока към координатното начало. С отдалечаване от координатното начало изопрофитата представлява нарастваща величина на общата печалба (в микр.) на фирмата.
ИЗОПРОФИТА (isoprofit; isoprofit curve) (ки) – във:
изопрофита (в микр.);
изопрофита на Бертран, Й. (в микр.) (същото като ценова изопрофитна
линия на олигопола (в микр.));
изопрофита на монопола (в микр.);
изопрофита на монопсона (в микр.).
ИЗОПРОФИТА НА БЕРТРАН, Й. (Bertrand isoprofit) (в микр.) – същото като
ценова изопрофитна линия на олигопола (в микр.).
ИЗОПРОФИТА НА МОНОПОЛА (monopoly isoprofit) (в микр.), крива на
постоянната обща печалба на монопола (в микр.), – геометрично място от
икономически точки (отговарящи на различни комбинации от използувани
производствени икономически фактори или на различни комбинации от произведени икономически продукти), при всяка една от които монополът (в
микр.) получава еднаква по размер обща печалба (в микр.). В една от нейните
разновидности тя се използува при анализа на поведението на монопола като
участник в състава на двустранен монопол (в микр.). Тогава изопрофитата се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------състои от точки на алтернативни сделки, представящи различни варианти на
закупено (от монопсона) количество от производствения фактор и от съответствуващите им величини на останалия паричен капитал в наличност у монополната фирма, като при всички тези точки монополът получава еднаква по
размер обща печалба.
ИЗОПРОФИТА НА МОНОПСОНА (monopsony isoprofit) (в микр.), крива
на постоянната обща печалба на монопсона (в микр.), – геометрично място
от икономически точки (отговарящи на различни комбинации от използувани
производствени икономически фактори или на различни комбинации от произведени икономически продукти), при всяка една от които монопсонът (в
микр.) получава еднаква по размер обща печалба (в микр.). В една от нейните
разновидности тя се използува при анализа на поведението на монопсона като
участник в състава на двустранен монопол (в микр.). Тогава изопрофитата се
състои от точки на алтернативни сделки, представящи различни варианти на
продадено на монопола количество производствен фактор и съответствуващите им величини на придобития в резултат на това паричен капитал от монопсона, като при всички тези точки монопсонът получава еднаква по размер обща печалба.
ИЗОПРОФИТНА ЛИНИЯ (isoprofit line) (в микр.) – същото като изопрофита и като крива на постоянната обща печалба (в микр.).
ИЗОПРОФИТНА ЛИНИЯ (isoprofit line) (ки) – във:
изопрофитна линия (в микр.);
изопрофитна линия на олигопола (в микр.);
изопрофитна линия на Бертран, Й. (в микр.) (същото като ценова изопрофитна линия на олигопола (в микр.));
изопрофитна линия на Щакелберг, Х. (в микр.) (същото като продуктова
изопрофитна линия на олигопола (в микр.));
продуктова изопрофитна линия на олигопола (в микр.);
ценова изопрофитна линия на олигопола (в микр.).
ИЗОПРОФИТНА ЛИНИЯ НА ОЛИГОПОЛА (oligopoly isoprofit line) (в
микр.) – крива линия на постоянната обща печалба (в микр.) на дадена олигополна фирма (в микр.) [респ. на дадена дуополна фирма (в микр.)], при всяка
точка от която дадената фирма произвежда и реализира еднаква максимална
обща печалба при различни комбинации от определен икономически показа119
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тел на дадената фирма и на друга конкурентна фирма от олигопола [респ. от
дуопола (в микр.)]. Разновидности на изопрофитната линия на олигопола са
продуктовата изопрофитна линияна олигопола (в микр.) и ценовата изопрофитна линия на олигопола (в микр.).
ИЗОПРОФИТНА ЛИНИЯ НА ОЛИГОПОЛА (oligopoly isoprofit line) (ки) –
във:
изопрофитна линия на олигопола (в микр.);
продуктова изопрофитна линия на олигопола (в микр.);
ценова изопрофитна линия на олигопола (в микр.).
ИЗОПРОФИТНА ЛИНИЯ НА ЩАКЕЛБЕРГ, Х. (Stackelberg isoprofit line)
(в микр.) – същото като продуктова изопрофитна линия на олигопола (в
микр.).
ИЗОПРОФИТНА ЛИНИЯ НА БЕРТРАН, Й. (Bertrand isoprofit line) (в
микр.) – същото като ценова изопрофитна линия на олигопола (в микр.).
ИЗОПРОФИТНА ПОВЪРХНИНА (isoprofit surface) (ки) – във:
изопрофитна повърхнина на Бертран, Й. (в микр.) (същото като ценова
изопрофитна повърхнина на олигопола (в микр.));
изопрофитна повърхнина на Щакелберг, Х. (в микр.) (същото като продуктова изопрофитна повърхнина на олигопола (в микр.));
продуктова изопрофитна повърхнина на олигопола (в микр.);
ценова изопрофитна повърхнина на олигопола (в микр.).
ИЗОПРОФИТНА ПОВЪРХНИНА НА ОЛИГОПОЛА* (oligopoly isoprofit
surface) (в микр.) – крива икономическа повърхнина на постоянната обща печалба (в микр.) на дадена олигополна фирма (в микр.) [от олигопол (в микр.),
съставен от три фирми], при всяка точка от която дадената фирма произвежда
и реализира еднаква максимална обща печалба при различни комбинации от
определен икономически показател на дадената фирма и на другите две конкурентни фирми от олигопола. Разновидности на изопрофитната повърхнина са
продуктовата изопрофитна повърхнина на олигопола (в микр.) и ценовата
изопрофитна повърхнина на олигопола (в микр.).
ИЗОПРОФИТНА ПОВЪРХНИНА НА ОЛИГОПОЛА (oligopoly isoprofit
surface) (ки) – във:
изопрофитна повърхнина на олигопола (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктова изопрофитна повърхнина на олигопола (в микр.);
ценова изопрофитна повърхнина на олигопола (в микр.).
ИЗОПРОФИТНА ПОВЪРХНИНА НА ЩАКЕЛБЕРГ, Х.* (Stackelberg
isoprofit surface) (в микр.) – същото като продуктова изопрофитна повърхнина
на олигопола (в микр.).
ИЗОПРОФИТНА ПОВЪРХНИНА НА БЕРТРАН, Й.* (Bertrand isoprofit
surface) (в микр.) – същото като ценова изопрофитна повърхнина на олигопола
(в микр.).
ИЗОПРОФИТНА ХИПЕРПОВЪРХНИНА (isoprofit hypersurface) (ки) – във:
изопрофитна хиперповърхнина на Бертран, Й. (в микр.) (същото като ценова изопрофитна хиперповърхнина на олигопола (в микр.));
изопрофитна хиперповърхнина на Щакелберг, Х. (в микр.) (същото като
продуктова изопрофитна хиперповърхнина на олигопола (в микр.));
продуктова изопрофитна хиперповърхнина на олигопола (в микр.);
ценова изопрофитна хиперповърхнина на олигопола (в микр.).
ИЗОПРОФИТНА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ОЛИГОПОЛА* (oligopoly
isoprofit hypersurface) (в микр.) – крива икономическа хиперповърхнина (в
микр.) на постоянната обща печалба на дадена олигополна фирма (в микр.) [в
олигопол (в микр.), съставен от повече от три фирми], при всяка точка от която
дадената фирма произвежда и реализира еднаква обща максимална печалба
при различни комбинации от определен икономически показател на дадената
фирма и на останалите конкурентни фирми от олигопола. Разновидности на
изопрофитната хиперповърхнина на олигопола са продуктовата изопрофитна
хиперповърхнина на олигопола (в микр.) и ценовата изопрофитна хиперповърхнина на олигопола (в микр.).
ИЗОПРОФИТНА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ОЛИГОПОЛА (oligopoly
isoprofit hypersurface) (ки) – във:
изопрофитна хиперповърхнина на олигопола (в микр.);
продуктова изопрофитна хиперповърхнина на олигопола (в микр.);
ценова изопрофитна хиперповърхнина на олигопола (в микр.).
ИЗОПРОФИТНА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА ЩАКЕЛБЕРГ, Х.*
(Stackelberg isoprofit hypersurface) (в микр.) – същото като продуктова изопрофитна хиперповърхнина на олигопола (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗОПРОФИТНА ХИПЕРПОВЪРХНИНА НА БЕРТРАН, Й.* (Bertrand
isoprofit hypersurfaces) (в микр.) – същото като ценова изопрофитна хиперповърхнина на олигопола.
ИЗОРЕВЕНЮ-ЛИНИЯ (isorevenue line) (ки) – във:
икономическа изоревеню-линия (в микр.) (същото като икономическа изорейта (в микр.)).
ИЗОРЕЗУЛТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНФИГУРАЦИЯ (isoresult economic configuration) (ки) – във:
ресурсна изорезултатна икономическа конфигурация (същото като ресурсна икономическа изокванта).
ИЗОРЕЙТА (isorate) (ки) – във:
икономическа изорейта (в микр.);
фирмена икономическа изорейта (в микр.).
ИЗОРЕСУРСНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНФИГУРАЦИЯ (isoresource economic configuration) (ки) – във:
резултатна изоресурсна икономическа конфигурация (същото като резултатна икономическа изокванта).
ИЗОСТАВАЩО ПРЕОБРАЗУВАНЕ В ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(lag-transformation in economic system) – вж. икономическа система с изоставащо преобразуване.
ИЗОСТАВАЩО-ОТКЛОНЯВАЩ СЕ АРГУМЕНТ (laggedly-delay argument)
(ки) – във:
диференциално уравнение с изоставащо-отклоняващ се аргумент (вж.
диференциално уравнение с отклоняващ се аргумент).
ИЗОСТОЙНОСТА (isovalue) (ки) – във:
продуктова икономическа изостойноста (в микр.).
ИЗОСТОЙНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНФИГУРАЦИЯ (isovalue
economic configuration) (ки) – във:
продуктова изостойностна икономическа конфигурация (същото като
продуктова икономическа изостойноста (в микр.).).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗОСТОЙНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА КРИВА (isovalue economic curve)
(ки) – във:
продуктова изостойностна икономическа крива (в микр.).
ИЗОСТОЙНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА КРИВА ПОВЪРХНИНА (isovalue economic curved surface) (ки) – във:
продуктова изостойностна икономическа крива повърхнина (в микр.).
ИЗОСТОЙНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА
(isovalue economic curved hypersurface) (ки) – във:
продуктова изостойностна икономическа крива хиперповърхнина (в
микр.).
ИЗОСЪЩНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНФИГУРАЦИЯ (isoessential
economic configuration) (ки) – във:
феноменна изосъщностна икономическа конфигурация (същото като феноменна икономическа изокванта).
ИЗОТЕРИЧНА ИКОНОМИКА (isoteric economy) – икономика, която е скрита за (и не се поддава на) непосредствено наблюдение; вътрешноприсъща икономика. Ценностната икономика (в т.ч. и полезностната икономика и
стойностната икономика) (същото като трансцендентална икономика) е изотерична икономика.
ИЗОТЕРИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (isoteric economic system) –
икономическа система, която е скрита за (и не се поддава на) непосредствено
наблюдение; вътрешноприсъща икономическа система. Ценностната икономическа система (в т.ч. и полезностната икономическа система и стойностната икономическа) (същото като трансцендентална икономическа система)
е изотерична икономическа система.
ИЗОТОННО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ* (isotonic economic
mapping), монотонно икономическо изображение, – изотонно изображение
(isotonic mapping) в икономическа среда; еднозначно икономическо изображение на частично-подреденото икономическо множество A в частичноподреденото икономическо множество B, запазващо отношението на икономически порядък. Монотонното икономическо изображение изпълнява ролята
на икономически хомоморфизъм на частично подредените икономически
множества.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗОТОПИЧНО-ЕКВИВАЛЕНТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОСТРАНСТВА* (isotopically-equivalent economic spaces) – вж. икономическа изотопия.
ИЗОТОПИЯ (isotopy) (кд) – във:
изотопия на икономическото пространство (вж. икономическа изотопия);
икономическа изотопия.
ИЗОТОПИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО* (space of the
economic isotopy) – вж. икономическа изотопия.
ИЗОТОПНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЛОЖЕНИЯ*
embeddings) – вж. икономическа изотопия.

(isotopic

economic

ИЗОТРОПЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (isotropic economic growth) (*)
– разновидност на икономическия растеж (според аналитичната бинарна
типология на икономическия растеж), който има фитензивност на икономическия растеж не по-голяма от единица и не по-малка от нула (1 ≥ FI ≥ 0) и
котензивност на икономическия растеж не по-малка от нула и не по-голяма
от единица (0 ≤ CO ≤ 1), където FI + CO = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Специфичното за него е,
че при смяна на посоката на изменение на тензивността на икономическия
растеж (от намаляване към увеличаване или обратното) свойството му на фитензивен (респ. на котензивен) растеж се запазва (вж. икономическа изотропност). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Негови разновидности са предимно-фитензивният икономически растеж, предимно-котензивният икономически растеж, нормалният
икономически растеж, изохипогенният икономически растеж, хетерогененният икономически растеж, преходният икономически растеж, изотропнофитензивният икономически растеж, изотропно-котензивният икономически растеж, нормално-фитензивният икономически растеж, нормалнокотензивният икономически растеж, изохипогенно-фитензивният икономически растеж, изохипогенно-котензивният икономически растеж, хетерогенно-фитензивният икономически растеж, хетерогенно-котензивният икономически растеж, предимно-инфитензивният икономически растеж и предимно-инкотензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически
растеж.
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Форми на проявление на изотропния икономически растеж (вж. икономическа форма) са хомеостазисно-изотропният икономически растеж, креативно-изотропният икономически растеж, релейно-изотропният икономически растеж, битернално-изотропният икономически растеж. Разновидности на изотропния растеж са изотропният продуктов икономически
растеж* (isotropic product economic growth), изотропният факторов икономически растеж* (isotropic factor economic growth), изотропният полезностен икономически растеж* (isotropic utility economic growth), изотропният
стойностен икономически растеж* (isotropic value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също изотропният стационарен икономически растеж*
(isotropic stationary economic growth) и изотропният нестационарен икономически растеж* (isotropic non-stationary economic growth) (вж. стационарен
икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗОТРОПЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (isotropic economic growth)
(ки) – във:
битернално-изотропен икономическия растеж;
изотропен икономическия растеж;
креативно-изотропен икономическия растеж;
релейно-изотропен икономическия растеж;
хомеостазисно-изотропен икономическия растеж.
ИЗОТРОПНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (isotropic fiscal policy) (в макр.)
(*) – комбинирана бюджетна политика (в макр.), характерът на чието свойство да въздействува върху макроикономическата активност (в макр.), респ.
върху обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.) не се променя със
смяната на формата на макроикономическата политика (в макр.) [данъчната
политика (в макр.) или политиката на правителствените разходи (в макр.)).
Форми на нейното проявление са изотропноеднотипната комбинирана бюджетна политика (в макр.) и изотропноориентираната разнотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.).
ИЗОТРОПНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (isotrope macroeconomic policy) (в межд.) (*) – многостранна макроикономическа политика (в
межд.), характерът на чието свойство да въздействува върху макроикономическата активност (в макр.) не се променя със смяната на формата на макро125
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическата политика (в макр.) [бюджетна (в макр.), парична (в макр.)
или валутнокурсова (в межд.)]. Форми на нейното проявление са изотропноеднотипната комбинирана макроикономическа политика (в межд.) и изотропноориентираната разнотипна комбинирана макроикономическа политика
(в межд.).
ИЗОТРОПНА ПОЛИТИКА (isotropic policy) (ки) – във:
изотропна бюджетна политика (в макр.);
изотропна макроикономическа политика (в межд.).
ИЗОТРОПНО СЛУЧАЙНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛЕ (isotropic stochastic
/random/ economic field) (ки) – във:
хомогенно и изотропно случайно икономическо поле (вж. случайно
икономическо поле).
ИЗОТРОПНО-БИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (isotropically-bitensive economic growth) (*) – общо понятие (според аналитичната бинарна типология на икономическия растеж) за (а) изотропно-фитензивен
икономически растеж (тогава зададената фитензивност на икономическия
растеж GFI е не по-голяма от единица и по-голяма от 0,5 и тя е достатъчнопреобладаващата фитензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща котензивност на икономическия растеж ACO (не по-малка от нула и
по-малка от 0,5) e недостатъчната адикотензивност на икономическия растеж, където GFI + ACO = 1, или (б) изотропно-котензивен икономически
растеж (тогава зададената котензивност на икономическия растеж GCO е
не по-голяма от единица и по-голяма от 0,5 и тя е достатъчнопреобладаващата котензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща фитензивност на икономическия растеж AFI (не по-малка от нула и
по-малка от 0,5) e недостатъчната адифитензивност 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 единица и по-голяма от 0,5 и тя е достатъчно-преобладаващата битензивност на икономическия растеж) е общо
понятие за достатъчно-преобладаваща фитензивност (която е зададената фитензивност GFI) и достатъчно-преобладаваща котензивност (която е зададената котензивност GCO) на растежа. Нейната прилежаща битензивност на икономическия растеж ABI (не по-малка от нула и по-малка от 0,5 и тя е недостатъчната адибитензивност на икономическия растеж) е общо понятие за
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------недостатъчна адикотензивност (която е прилежаща котензивност ACO на достатъчно-преобладаващата фитензивност) и недостатъчна адифитензивност
(която е прилежаща фитензивност AFI на достатъчно-преобладаващата котензивност), където GBI + ABI = 1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия растеж y). Тук зададената битензивност
формира повече от половината от темпа на растежа, докато прилежащата битензивност формира по-малко от половината от темпа на растежа.
Изотропно-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, изотропния икономически растеж, инбитензивния икономически растеж и преобладаващо-инбитензивния икономически растеж. Негови разновидности са предимно-битензивния икономически растеж, нормално-битензивния икономически растеж, изохипогеннобитензивния икономически растеж, хетерогенно-битензивния икономически
растеж и предимно-инбитензивния икономически растеж. Вж. тензивен
икономически растеж.
Форми на проявление на изотропно-битензивния икономически растеж
(вж. икономическа форма) са изотропно-хомеотензивният икономически растеж, изотропно-креатензивният икономически растеж, изотропноретензивният икономически растеж, изотропно-битертензивният икономически растеж. Разновидности на изотропно-битензивния растеж са изотропно-битензивният продуктов икономически растеж* (isotropically-bitensive
product economic growth), изотропно-битензивният факторов икономически растеж* (isotropically-bitensive factor economic growth), изотропнобитензивният полезностен икономически растеж* (isotropically-bitensive
utility economic growth), изотропно-битензивният стойностен икономически растеж* (isotropically-bitensive value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности
са също изотропно-битензивният стационарен икономически растеж*
(isotropically-bitensive stationary economic growth) и изотропно-битензивният
нестационарен икономически растеж* (isotropically-bitensive non-stationary
economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен
икономически растеж).
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗОТРОПНО-БИТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (isotropically-bitertensive economic growth) (*) – общо понятие (според битерналната типология на икономическия растеж) за (а) изотропно-интертензивен
икономически растеж (тогава зададената интертензивност на икономическия растеж GM е не по-голяма от единица и по-голяма от 0,5 и тя е достатъчно-преобладаващата интертензивност на икономическия растеж), а
нейната прилежаща екстертензивност на икономическия растеж AN (не помалка от нула и по-малка от 0,5) e недостатъчната адиекстертензивност на
икономическия растеж, където GM + AN = 1, или (б) изотропноекстертензивен икономически растеж (тогава зададената екстертензивност
на икономическия растеж GN е не по-голяма от единица и по-голяма от 0,5 и
тя е достатъчно-преобладаващата екстертензивност на икономическия
растеж), а нейната прилежаща интертензивност на икономическия растеж
AM (не по-малка от нула и по-малка от 0,5) e недостатъчната адиинтертензивност 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 единица и по-голяма от 0,5 и тя е достатъчно-преобладаващата битертензивност на икономическия растеж) е общо понятие за достатъчнопреобладаваща интертензивност (която е зададената интертензивност GM) и
достатъчно-преобладаваща екстертензивност (която е зададената екстертензивност GN) на растежа. Нейната прилежаща битертензивност на икономическия растеж AK (не по-малка от нула и по-малка от 0,5 и тя е недостатъчната адибитертензивност на икономическия растеж) е общо понятие за недостатъчна адиекстертензивност (която е прилежаща екстертензивност AN на
достатъчно-преобладаващата интертензивност) и недостатъчна адиинтертензивност (която е прилежаща интертензивност AM на достатъчнопреобладаващата екстертензивност), където GK + AK = 1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия растеж y). Тук
зададената битертензивност формира повече от половината от темпа на растежа, докато прилежащата битертензивност формира по-малко от половината от
темпа на растежа.
Изотропно-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 преобладаващо-битертензивния икономически растеж, изотропния икономически
растеж, инбитертензивния икономически растеж и преобладаващо128
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инбитертензивния икономически растеж. Негови разновидности са предимно-битертензивния икономически растеж, нормално-битертензивния икономически растеж, изохипогенно-битертензивния икономически растеж, хетерогенно-битертензивния
икономически
растеж
и
предимноинбитертензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изотропно-битертензивния растеж са изотропнобитертензивният продуктов икономически растеж* (isotropicallybitertensive product economic growth), изотропно-битертензивният факторов икономически растеж* (isotropically-bitertensive factor economic growth),
изотропно-битертензивният полезностен икономически растеж* (isotropically-bitertensive utility economic growth), изотропно-битертензивният
стойностен икономически растеж* (isotropically-bitertensive value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изотропно-битертензивният стационарен икономически растеж* (isotropically-bitertensive stationary economic
growth) и изотропно-битертензивният нестационарен икономически растеж* (isotropically-bitertensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗОТРОПНОЕДНОТИПНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (isotropicallymonotype fiscal policy) (ки) – във:
изотропноеднотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.).
ИЗОТРОПНОЕДНОТИПНА КОМБИНИРАНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (isotropically-monotype combined fiscal policy) (в макр.) (*) – икономическо
понятие, с което се означава полжението, че еднотипната комбинирана бюджетна политика (в макр.) е винаги изотропна бюджетна политика (в
макр.).
ИЗОТРОПНОЕДНОТИПНА КОМБИНИРАНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (isotropically-monotype combined macroeconomic
policy) (в межд.) (*) – икономическо понятие, с което се означава положеннието, че еднотипната комбинирана макроикономическа политика (в межд.) е
винаги изотропна макроикономическа политика (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗОТРОПНОЕДНОТИПНА КОМБИНИРАНА ПОЛИТИКА (isotropicallymonotype combined policy) (ки) – във:
изотропноеднотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
изотропноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в
межд.).
ИЗОТРОПНОЕДНОТИПНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
(isotropically-monotype macroeconomic policy) (ки) – във:
изотропноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в
межд.);
изотропноеднотипна многостранна макроикономическа политика (в
межд.).
ИЗОТРОПНОЕДНОТИПНА МНОГОСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (isotropically-monotype multiform macroeconomic
policy) (в межд.) (*) – икономическо понятие, с което се означава положението, че еднотипната многостранна макроикономическа политика (в межд.) е
винаги изотропна макроикономическа политика (в межд.).
ИЗОТРОПНОЕДНОТИПНА МНОГОСТРАННА ПОЛИТИКА (isotropically-monotype multiform policy) (ки) – във:
изотропноеднотипна многостранна макроикономическа политика (в
межд.).
ИЗОТРОПНОЕДНОТИПНА ПОЛИТИКА (isotropically-monotype policy)
(ки) – във:
изотропноеднотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
изотропноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в
межд.);
изотропноеднотипна многостранна макроикономическа политика (в
межд.).
ИЗОТРОПНО-ЕКСТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (isotropically-extensive economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж
(според креативната бинарна типология на икономическия растеж), който
има зададена екстензивност на икономическия растеж GE не по-голяма от
единица и по-голяма от 0,5 (това е достатъчно-преобладаващата екстензивност на икономическия растеж), и прилежаща екстратензивност на иконо130
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия растеж AH не по-малка от нула и по-малка от 0,5 (това е недостатъчната адиекстратензивност 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) (относително изразена чрез коефициента 1 ≥ GE > 0,5) е че формира повече от половината от
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 0 ≤ AH < 0,5) формира по-малко от половината от в 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-екстензивния икономически растеж,
изотропния икономически растеж, инекстензивния икономически растеж и
преобладаващо-инекстензивния икономически растеж. Негови разновидности
са предимно-екстензивния икономически растеж, нормално-екстензивния
икономически растеж, изохипогенно-екстензивния икономически растеж,
хетерогенно-екстензивния икономически растеж и предимно-инекстензивния
икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изотропно-екстензивния растеж са изотропноекстензивният продуктов икономически растеж* (isotropically-extensive
product economic growth), изотропно-екстензивният факторов икономически растеж* (isotropically-extensive factor economic growth), изотропноекстензивният полезностен икономически растеж* (isotropically-extensive
utility economic growth), изотропно-екстензивният стойностен икономически растеж* (isotropically-extensive value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности
са също изотропно-екстензивният стационарен икономически растеж*
(isotropically-extensive
stationary
economic
growth)
и
изотропноекстензивният нестационарен икономически растеж* (isotropicallyextensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗОТРОПНО-ЕКСТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (isotropically-extertensive economic growth) (*) – разновидност на икономическия
131

131

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж (според битерналната типология на икономическия растеж), който
има зададена екстертензивност на икономическия растеж GN не по-голяма
от единица и по-голяма от 0,5 (това е достатъчно-преобладаващата екстертензивност на икономическия растеж), и прилежаща интертензивност на
икономическия растеж AM не по-малка от нула и по-малка от 0,5 (това е недостатъчната адиинтертензивност 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 вътрешния фактор на икономическия растеж) (относително изразена чрез коефициента 1 ≥ GN > 0,5) е че формира повече от половината от
темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван
от външния фактор на икономическия растеж) (относително изразен чрез коефициента 0 ≤ AM < 0,5) формира по-малко от половината от в 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-екстертензивния икономически растеж,
изотропния икономически растеж, реинтертензивния икономически растеж
и преобладаващо-инекстертензивния икономически растеж. Негови разновидности са предимно-екстертензивния икономически растеж, нормалноекстертензивния икономически растеж, изохипогенно-отензивния икономически растеж, хетерогенно-екстертензивния икономически растеж и предимно-инекстертензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически
растеж.
Разновидности на изотропно-интертензивния растеж са изотропноекстертензивният продуктов икономически растеж* (isotropicallyextertensive product economic growth), изотропно-екстертензивният факторов икономически растеж* (isotropically-extertensive factor economic growth),
изотропно-екстертензивният полезностен икономически растеж* (isotropically-extertensive utility economic growth), изотропно-екстертензивният
стойностен икономически растеж* (isotropically-extertensive value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изотропно-екстертензивният стационарен икономически растеж* (isotropically-extertensive stationary economic
growth) и изотропно-екстертензивният нестационарен икономически
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж* (isotropically-extertensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗОТРОПНО-ЕКСТРАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (isotropically-extratensive economic growth) (*) – разновидност на икономическия
растеж (според креативната бинарна типология на икономическия растеж),
който има зададена екстратензивност на икономическия растеж GH не поголяма от единица и по-голяма от 0,5 (това е достатъчно-преобладаващата
екстратензивност на икономическия растеж), и прилежаща екстензивност
на икономическия растеж AE не по-малка от нула и по-малка от 0,5 (това е
недостатъчната адиекстензивност 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 екстензивния фактор на икономическия растеж) (относително
изразена чрез коефициента 1 ≥ GH > 0,5) е че формира повече от половината
от темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица),
докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от екстратензивния фактор на икономическия растеж) (относително
изразен чрез коефициента 0 ≤ AE < 0,5) формира по-малко от половината от в
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-екстратензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, инекстензивния икономически растеж и преобладаващо-инекстратензивния икономически растеж.
Негови разновидности са предимно-екстратензивния икономически растеж,
нормално-екстратензивния икономически растеж, изохипогенно-отензивния
икономически растеж, хетерогенно-екстратензивния икономически растеж
и предимно-инекстратензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изотропно-екстензивния растеж са изотропноекстратензивният продуктов икономически растеж* (isotropicallyextratensive product economic growth), изотропно-екстратензивният факторов икономически растеж* (isotropically-extratensive factor economic growth),
изотропно-екстратензивният полезностен икономически растеж* (isotropically-extratensive utility economic growth), изотропно-екстратензивният
стойностен икономически растеж* (isotropically-extratensive value economic
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изотропно-екстратензивният стационарен икономически растеж* (isotropically-extratensive stationary economic
growth) и изотропно-екстратензивният нестационарен икономически
растеж* (isotropically-extratensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).

ИЗОТРОПНО-ИНТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (isotropically-intertensive economic growth) (*) – разновидност на икономическия
растеж (според битерналната типология на икономическия растеж), който
има зададена интертензивност на икономическия растеж GM не по-голяма
от единица и по-голяма от 0,5 (това е достатъчно-преобладаващата интертензивност на икономическия растеж), и прилежаща екстертензивност на
икономическия растеж AN не по-малка от нула и по-малка от 0,5 (това е недостатъчната адиекстертензивност 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) (относително изразена чрез коефициента 1 ≥ GM > 0,5) е че формира повече от половината от 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 0 ≤ AN < 0,5) формира по-малко от половината от в 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-интертензивния икономически растеж,
изотропния икономически растеж, реинтертензивния икономически растеж
и преобладаващо-реинтертензивния икономически растеж. Негови разновидности са предимно-интертензивния икономически растеж, нормалноинтертензивния икономически растеж, изохипогенно-интертензивния икономически растеж, хетерогенно-интертензивния икономически растеж и
предимно-реинтертензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изотропно-интертензивния растеж са изотропноинтертензивният продуктов икономически растеж* (isotropically134
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------intertensive product economic growth), изотропно-интертензивният факторов икономически растеж* (isotropically-intertensive factor economic growth),
изотропно-интертензивният полезностен икономически растеж* (isotropically-intertensive utility economic growth), изотропно-интертензивният
стойностен икономически растеж* (isotropically-intertensive value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изотропно-интертензивният стационарен икономически растеж* (isotropically-intertensive stationary economic
growth) и изотропно-интертензивният нестационарен икономически растеж* (isotropically-intertensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).

ИЗОТРОПНО-КАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (isotropically-catensive economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж
(според релейната бинарна типология на икономическия растеж), който има
зададена катензивност на икономическия растеж GI не по-голяма от единица
и по-голяма от 0,5 (това е достатъчно-преобладаващата катензивност на
икономическия растеж), и прилежаща оптензивност на икономическия растеж AA не по-малка от нула и по-малка от 0,5 (това е недостатъчната адиоптензивност 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) (относително изразена чрез
коефициента 1 ≥ GI > 0,5) е че формира повече от половината от 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 0 ≤ AA < 0,5) формира по-малко от половината от в 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-катензивния икономически растеж,
изотропния икономически растеж, инкатензивния икономически растеж и
преобладаващо-инкатензивния икономически растеж. Негови разновидности
са предимно-катензивния икономически растеж, нормално-катензивния икономически растеж, изохипогенно-катензивния икономически растеж, хете135
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------рогенно-катензивния икономически растеж и предимно-инкатензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изотропно-катензивния растеж са изотропнокатензивният продуктов икономически растеж* (isotropically-catensive
product economic growth), изотропно-катензивният факторов икономически растеж* (isotropically-catensive factor economic growth), изотропнокатензивният полезностен икономически растеж* (isotropically-catensive
utility economic growth), изотропно-катензивният стойностен икономически растеж* (isotropically-catensive value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности
са също изотропно-катензивният стационарен икономически растеж*
(isotropically-catensive stationary economic growth) и изотропно-катензивният
нестационарен икономически растеж* (isotropically-catensive non-stationary
economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен
икономически растеж).
ИЗОТРОПНО-КВАЛИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (isotropically-qualitensive economic growth) (*) – разновидност на икономическия
растеж (според хомеостазисната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена квалитензивност на икономическия растеж GR не
по-голяма от единица и по-голяма от 0,5 (това е достатъчнопреобладаващата квалитензивност на икономическия растеж), и прилежаща
квантитензивност на икономическия растеж AQ не по-малка от нула и помалка от 0,5 (това е недостатъчната адиквантитензивност 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 количествения фактор на икономическия растеж) (относително изразена чрез коефициента 1 ≥ GR > 0,5) е че формира повече от половината от темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от качествения фактор на икономическия
растеж) (относително изразен чрез коефициента 0 ≤ AQ < 0,5) формира помалко от половината от в 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 преобладаващо136
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------квалитензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж,
инквантитензивния
икономически
растеж
и
преобладаващоинквалитензивния икономически растеж. Негови разновидности са предимноквалитензивния икономически растеж, нормално-квалитензивния икономически растеж, изохипогенно-отензивния икономически растеж, хетерогенноквалитензивния икономически растеж и предимно-инквалитензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изотропно-квантитензивния растеж са изотропноквалитензивният продуктов икономически растеж* (isotropicallyqualitensive product economic growth), изотропно-квалитензивният факторов икономически растеж* (isotropically-qualitensive factor economic growth),
изотропно-квалитензивният полезностен икономически растеж* (isotropically-qualitensive utility economic growth), изотропно-квалитензивният
стойностен икономически растеж* (isotropically-qualitensive value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изотропно-квалитензивният стационарен икономически растеж* (isotropically-qualitensive stationary economic
growth) и изотропно-квалитензивният нестационарен икономически растеж* (isotropically-qualitensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗОТРОПНО-КВАНТИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (isotropically-quantitensive economic growth) (*) – разновидност на икономическия
растеж (според хомеостазисната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена квантитензивност на икономическия растеж GQ
не по-голяма от единица и по-голяма от 0,5 (това е достатъчнопреобладаващата квантитензивност на икономическия растеж), и прилежаща квалитензивност на икономическия растеж AR не по-малка от нула и
по-малка от 0,5 (това е недостатъчната адиквалитензивност 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) (относително изразена чрез коефициента 1 ≥ GQ > 0,5) е че формира повече от половината от темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от качествения фактор на икономическия
137
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж) (относително изразен чрез коефициента 0 ≤ AR < 0,5) формира помалко от половината от в 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 преобладаващоквантитензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж,
инквантитензивния
икономически
растеж
и
преобладаващоинквантитензивния икономически растеж. Негови разновидности са предимно-квантитензивния икономически растеж, нормално-квантитензивния икономически растеж, изохипогенно-квантитензивния икономически растеж,
хетерогенно-квантитензивния
икономически
растеж
и
предимноинквантитензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изотропно-квантитензивния растеж са изотропноквантитензивният продуктов икономически растеж* (isotropicallyquantitensive product economic growth), изотропно-квантитензивният факторов икономически растеж* (isotropically-quantitensive factor economic
growth), изотропно-квантитензивният полезностен икономически растеж* (isotropically-quantitensive utility economic growth), изотропноквантитензивният стойностен икономически растеж* (isotropicallyquantitensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изотропно-квантитензивният стационарен икономически растеж* (isotropicallyquantitensive stationary economic growth) и изотропно-квантитензивният
нестационарен икономически растеж* (isotropically-quantitensive nonstationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗОТРОПНО-КОТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (isotropically-cotensive economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж
(според аналитичната бинарна типология на икономическия растеж), който
има зададена котензивност на икономическия растеж GCO не по-голяма от
единица и по-голяма от 0,5 (това е достатъчно-преобладаващата котензивност на икономическия растеж), и прилежаща фитензивност на икономическия растеж AFI не по-малка от нула и по-малка от 0,5 (това е недостатъчната адифитензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на ико138
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята
на зададения допълващ фактор на икономическия растеж (относително изразена чрез коефициента 1 ≥ GCO > 0,5) е че формира повече от половината от
темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж (относително
изразен чрез коефициента 0 ≤ AFI < 0,5) формира по-малко от половината от в
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-котензивния икономически
растеж, изотропния икономически растеж, инфитензивния икономически
растеж и преобладаващо-инкотензивния икономически растеж. Негови разновидности са предимно-котензивния икономически растеж, нормалнокотензивния икономически растеж, изохипогенно-отензивния икономически
растеж, хетерогенно-котензивния икономически растеж и предимноинкотензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Форми на проявление на изотропно-котензивния икономически растеж
(вж. икономическа форма) са изотропно-квалитензивният икономически растеж, изотропно-екстратензивният икономически растеж, анизотропнооптензивният икономически растеж, изотропно-екстертензивният икономически растеж. Разновидности на изотропно-фитензивния растеж са изотропно-котензивният продуктов икономически растеж* (isotropicallycotensive product economic growth), изотропно-котензивният факторов икономически растеж* (isotropically-cotensive factor economic growth), изотропно-котензивният полезностен икономически растеж* (isotropicallycotensive utility economic growth), изотропно-котензивният стойностен
икономически растеж* (isotropically-cotensive value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също изотропно-котензивният стационарен икономически растеж* (isotropically-cotensive stationary economic growth) и изотропно-котензивният нестационарен икономически растеж* (isotropicallycotensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗОТРОПНО-КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (isotropically-creatensive economic growth) (*) – общо понятие (според креативната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бинарна типология на икономическия растеж) за (а) изотропно-екстензивен
икономически растеж (тогава зададената екстензивност на икономическия
растеж GE е не по-голяма от единица и по-голяма от 0,5 и тя е достатъчнопреобладаващата екстензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща екстратензивност на икономическия растеж AH (не по-малка от нула и по-малка от 0,5) e недостатъчната адиекстратензивност на икономическия растеж, където GE + AH = 1, или (б) изотропно-екстратензивен икономически растеж (тогава зададената екстратензивност на икономическия
растеж GH е не по-голяма от единица и по-голяма от 0,5 и тя е достатъчнопреобладаващата екстратензивност на икономическия растеж), а нейната
прилежаща екстензивност на икономическия растеж AE (не по-малка от нула и по-малка от 0,5) e недостатъчната адиекстензивност 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 единица и по-голяма от 0,5 и тя е
достатъчно-преобладаващата креатензивност на икономическия растеж) е
общо понятие за достатъчно-преобладаваща екстензивност (която е зададената
екстензивност GE) и достатъчно-преобладаваща екстратензивност (която е зададената екстратензивност GH) на растежа. Нейната прилежаща креатензивност на икономическия растеж AO (не по-малка от нула и по-малка от 0,5 и
тя е недостатъчната адикреатензивност на икономическия растеж) е общо
понятие за недостатъчна адиекстратензивност (която е прилежаща екстратензивност AH на достатъчно-преобладаващата екстензивност) и недостатъчна
адиекстензивност (която е прилежаща екстензивност AE на достатъчнопреобладаващата екстратензивност), където GD + AD = 1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия растеж y). Тук
зададената креатензивност формира повече от половината от темпа на растежа, докато прилежащата креатензивност формира по-малко от половината от
темпа на растежа.
Изотропно-креатензивният 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 преобладаващо-креатензивния икономически растеж, изотропния икономически
растеж, инкреатензивния икономически растеж и преобладаващоинкреатензивния икономически растеж. Негови разновидности са предимнокреатензивния икономически растеж, нормално-креатензивния икономически
растеж, изохипогенно-креатензивния икономически растеж, хетерогенно140
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------креатензивния икономически растеж и предимно-инкреатензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изотропно-креатензивния растеж са изотропнокреатензивният продуктов икономически растеж* (isotropically-creatensive
product economic growth), изотропно-креатензивният факторов икономически растеж* (isotropically-creatensive factor economic growth), изотропнокреатензивният полезностен икономически растеж* (isotropicallycreatensive utility economic growth), изотропно-креатензивният стойностен
икономически растеж* (isotropically-creatensive value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също изотропно-креатензивният стационарен икономически растеж* (isotropically-creatensive stationary economic growth) и изотропно-креатензивният нестационарен икономически растеж* (isotropically-creatensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗОТРОПНО-ОПТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (isotropically-optensive economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж
(според релейната бинарна типология на икономическия растеж), който има
зададена оптензивност на икономическия растеж GA не по-голяма от единица и по-голяма от 0,5 (това е достатъчно-преобладаващата оптензивност на
икономическия растеж), и прилежаща катензивност на икономическия растеж AI не по-малка от нула и по-малка от 0,5 (това е недостатъчната адикатензивност 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 идентифицирания фактор на икономическия растеж) (относително изразена чрез
коефициента 1 ≥ GA > 0,5) е че формира повече от половината от темпа на
икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от неидентифицирания фактор на икономическия растеж) (относително изразен
чрез коефициента 0 ≤ AI < 0,5) формира по-малко от половината от в 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-оптензивния икономически растеж,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изотропния икономически растеж, инкатензивния икономически растеж и
преобладаващо-иноптензивния икономически растеж. Негови разновидности
са предимно-оптензивния икономически растеж, нормално-оптензивния икономически растеж, изохипогенно-отензивния икономически растеж, хетерогенно-оптензивния икономически растеж и предимно-иноптензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изотропно-катензивния растеж са изотропнооптензивният продуктов икономически растеж* (isotropically-optensive
product economic growth), изотропно-оптензивният факторов икономически растеж* (isotropically-optensive factor economic growth), изотропнооптензивният полезностен икономически растеж* (isotropically-optensive
utility economic growth), изотропно-оптензивният стойностен икономически растеж* (isotropically-optensive value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности
са също изотропно-оптензивният стационарен икономически растеж*
(isotropically-optensive
stationary
economic
growth)
и
изотропнооптензивният нестационарен икономически растеж* (isotropicallyoptensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗОТРОПНООРИЕНТИРАНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (isotropicallydirected fiscal policy) (ки) – във:
изотропноориентирана комбинирана бюджетна политика (в макр.).
ИЗОТРОПНООРИЕНТИРАНА КОМБИНИРАНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (isotropically-directed combined fiscal policy) (в макр.) (*) – комбинирана бюджетна политика (в макр.), която едновременно е изотропна бюджетна политика (в макр.) и ориентирана бюджетна политика (в макр.).
ИЗОТРОПНООРИЕНТИРАНА КОМБИНИРАНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА (isotropically-directed combined macroeconomic policy)
(ки) – във:
изотропноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.).
ИЗОТРОПНООРИЕНТИРАНА КОМБИНИРАНА ПОЛИТИКА (isotropically-directed combined policy) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изотропноориентирана комбинирана бюджетна политика (в макр.);
изотропноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.).
ИЗОТРОПНООРИЕНТИРАНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
(isotropically-directed macroeconomic policy) (ки) – във:
изотропноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.);
изотропноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа
политика (в межд.).
ИЗОТРОПНООРИЕНТИРАНА МНОГОСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА (isotropically-directed multiform macroeconomic policy)
(ки) – във:
изотропноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа
политика (в межд.).
ИЗОТРОПНООРИЕНТИРАНА ПОЛИТИКА (isotropically-directed policy)
(ки) – във:
изотропноориентирана комбинирана бюджетна политика (в макр.);
изотропноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
изотропноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
изотропноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа
политика (в межд.).
ИЗОТРОПНООРИЕНТИРАНА РАЗНОТИПНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (isotropically-directed polytype fiscal policy) (ки) – във:
изотропноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.).
ИЗОТРОПНООРИЕНТИРАНА РАЗНОТИПНА КОМБИНИРАНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (isotropically-directed polytype combined fiscal policy)
(в макр.) (*) – икономическо понятие за означаване на положението, че разнотипната комбинирана бюджетна политика (в макр.) е винаги изотропноориантирана комбинирана бюджетна политика (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗОТРОПНООРИЕНТИРАНА РАЗНОТИПНА КОМБИНИРАНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА
ПОЛИТИКА*
(isotropically-directed
polytype
combined macroeconomic policy) (в межд.) (*) – икономическо понятие за означаване на положението, че разнотипната комбинирана макроикономическа
политика (в межд.) е винаги изотропноориентирана макроикономическа политика (в межд.).
ИЗОТРОПНООРИЕНТИРАНА РАЗНОТИПНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА (isotropically-directed polytype macroeconomic policy)
(ки) – във:
изотропноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.);
изотропноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа
политика (в межд.).
ИЗОТРОПНООРИЕНТИРАНА РАЗНОТИПНА КОМБИНИРАНА ПОЛИТИКА (isotropically-directed polytype combined policy) (ки) – във:
изотропноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.).
ИЗОТРОПНООРИЕНТИРАНА
РАЗНОТИПНА
МНОГОСТРАННА
МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (isotropically-directed polytype
multiform macroeconomic policy) (в межд.) (*) – икономическо понятие за означаване на положението, че разнотипната многостранна макроикономическа
политика (в межд.) е винаги изотропноориентирана макроикономическа политика (в межд.).
ИЗОТРОПНООРИЕНТИРАНА РАЗНОТИПНА ПОЛИТИКА (isotropicallydirected polytype policy) (ки) – във:
изотропноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.);
изотропноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
изотропноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа
политика (в межд.).
ИЗОТРОПНО-РЕТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (isotropically-retensive economic growth) (*) – общо понятие (според релейната бинарна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типология на икономическия растеж) за (а) изотропно-катензивен икономически растеж (тогава зададената катензивност на икономическия растеж
GI е не по-голяма от единица и по-голяма от 0,5 и тя е достатъчнопреобладаващата катензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща оптензивност на икономическия растеж AA (не по-малка от нула и
по-малка от 0,5) e недостатъчната адиоптензивност на икономическия растеж, където GI + AA = 1, или (б) изотропно-оптензивен икономически растеж (тогава зададената оптензивност на икономическия растеж GA е не поголяма от единица и по-голяма от 0,5 и тя е достатъчно-преобладаващата
оптензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща катензивност на икономическия растеж AI (не по-малка от нула и по-малка от 0,5) e
недостатъчната адикатензивност 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 единица и по-голяма от 0,5 и тя е достатъчнопреобладаващата ретензивност на икономическия растеж) е общо понятие
за достатъчно-преобладаваща катензивност (която е зададената катензивност
GI) и достатъчно-преобладаваща оптензивност (която е зададената оптензивност GA) на растежа. Нейната прилежаща ретензивност на икономическия
растеж AJ (не по-малка от нула и по-малка от 0,5 и тя е недостатъчната
адиретензивност на икономическия растеж) е общо понятие за недостатъчна
адиоптензивност (която е прилежаща оптензивност AA на достатъчнопреобладаващата катензивност) и недостатъчна адикатензивност (която е прилежаща катензивност AI на достатъчно-преобладаващата оптензивност), където GJ + AJ = 1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът
на икономическия растеж y). Тук зададената ретензивност формира повече от
половината от темпа на растежа, докато прилежащата ретензивност формира
по-малко от половината от темпа на растежа.
Изотропно-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, изотропния икономически растеж, инретензивния икономически растеж и преобладаващо-инретензивния икономически растеж. Негови разновидности са предимно-ретензивния икономически растеж, нормално-ретензивния икономически растеж, изохипогенноретензивния икономически растеж, хетерогенно-ретензивния икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж и предимно-инретензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изотропно-ретензивния растеж са изотропноретензивният продуктов икономически растеж* (isotropically-retensive
product economic growth), изотропно-ретензивният факторов икономически растеж* (isotropically-retensive factor economic growth), изотропноретензивният полезностен икономически растеж* (isotropically-retensive
utility economic growth), изотропно-ретензивният стойностен икономически растеж* (isotropically-retensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са
също изотропно-ретензивният стационарен икономически растеж* (isotropically-retensive stationary economic growth) и изотропно-ретензивният
нестационарен икономически растеж* (isotropically-retensive non-stationary
economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен
икономически растеж).
ИЗОТРОПНОСТ (isotropy; isotropidity) (кд) – във:
изотропност на бюджетната политика (в макр.);
изотропност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
изотропност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
изотропност на макроикономическата политика (в межд.);
изотропност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.);
икономическа изотропност;
ИЗОТРОПНОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА* (isotropic condition of
the fiscal policy) (в макр.) (*) – икономическа характеристика на случаите, при
които определено свойство на бюджетната политика (в макр.) не се променя
с промяната на посоката на движение в системата [например при наличието на
еднотипна комбинираност, т.е. на еднотипна многостранност на бюджетната политика (в макр.) експанзионистичната насоченост на бюджетната политика (в макр.) се запазва с преминаването от една към друга форма в кръга
на едновременно прилаганите данъчна политика (в макр.) и политика на правителствените разходи (в макр.)].
ИЗОТРОПНОСТ НА БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (isotropidity of the fiscal-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира
случаите на състояние на бюджетно-валутнокурсовата политика (в макр.),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------при които определено свойство на бюджетно-валутнокурсовата политика не се
променя с промяната на посоката на движение в макроикономическата система [например при наличието на еднотипна двустранност на бюджетновалутнокурсовата политика (в макр.) експанзионистичната насоченост на
бюджетно-валутнокурсовата политика се запазва с преминаването от една към
друга форма на бюджетно-валутнокурсовата политика (в макр.) в кръга на
едновременно прилаганите бюджетна политика (в макр.) и валутнокурсова
политика (в макр.)].
ИЗОТРОПНОСТ НА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА* (isotropidity of the fiscal-monetary policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на
състояние на бюджетно-паричната политика (в макр.), при които определено
свойство на бюджетно-паричната политика не се променя с промяната на посоката на движение в макроикономическата система [например при наличието на еднотипна двустранност на бюджетно-паричната политика (в макр.)
експанзионистичната насоченост на бюджетно-паричната политика се запазва
с преминаването от една към друга форма на бюджетно-паричната политика
(в макр.) в кръга на едновременно прилаганите бюджетна политика (в макр.)
и парична политика (в макр.)].
ИЗОТРОПНОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА* (isotropidity of the macroeconomic policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на
състояние на макроикономическата политика (в макр.), при които определено
свойство на макроикономическата политика не се променя с промяната на посоката на движение в макроикономическата система [например при наличието на еднотипна многостранност на макроикономическата политика (в
макр.) експанзионистичната насоченост на макроикономическата политика се
запазва с преминаването от една към друга формd на макроикономическата
политика (в макр.) в кръга на едновременно прилаганите бюджетна политика
(в макр.), парична политика (в макр.) и валутнокурсова политика (в межд.)].
ИЗОТРОПНОСТ НА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА*
(isotropidity of the monetary-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира
случаите на състояние на парично-валутнокурсовата политика (в макр.), при
които определено свойство на парично-валутнокурсовата политика не се променя с промяната на посоката на движение в макроикономическата система
[например при наличието на еднотипна двустранност на паричновалутнокурсовата политика (в макр.) експанзионистичната насоченост на па147
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рично-валутнокурсовата политика се запазва с преминаването от една към
друга форма на парично-валутнокурсовата политика (в макр.) в кръга на
едновременно прилаганите парична политика (в макр.) и валутнокурсова политика (в макр.)].
ИЗОТРОПНОСТ НА ПОЛИТИКАТА (isotropidity of the policy) (ки) – във:
изотропност на бюджетната политика (в макр.);
изотропност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
изотропност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
изотропност на макроикономическата политика (в межд.);
изотропност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
ИЗОТРОПНО-ФИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (isotropically-fitensive economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж
(според аналитичната бинарна типология на икономическия растеж), който
има зададена фитензивност на икономическия растеж GFI не по-голяма от
единица и по-голяма от 0,5 (това е достатъчно-преобладаващата фитензивност на икономическия растеж), и прилежаща котензивност на икономическия растеж ACO не по-малка от нула и по-малка от 0,5 (това е недостатъчната адикотензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята
на зададения фиксиран фактор на икономическия растеж (относително изразена чрез коефициента 1 ≥ GFI > 0,5) е че формира повече от половината от
темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж (относително
изразен чрез коефициента 0 ≤ ACO < 0,5) формира по-малко от половината от
в 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-фитензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, инфитензивния икономически растеж и преобладаващо-инфитензивния икономически растеж. Негови разновидности са предимно-фитензивния икономически растеж, нормалнофитензивния икономически растеж, изохипогенно-фитензивния икономически
растеж, хетерогенно-фитензивния икономически растеж и предимноинфитензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Форми на проявление на изотропно-фитензивния икономически растеж
(вж. икономическа форма) са изотропно-квантитензивният икономически
растеж, изотропно-екстензивният икономически растеж, анизотропнокатензивният икономически растеж, изотропно-интертензивният икономически растеж. Разновидности на изотропно-фитензивния растеж са изотропно-фитензивният продуктов икономически растеж* (isotropically-fitensive
product economic growth), изотропно-фитензивният факторов икономически растеж* (isotropically-fitensive factor economic growth), изотропнофитензивният полезностен икономически растеж* (isotropically-fitensive
utility economic growth), изотропно-фитензивният стойностен икономически растеж* (isotropically-fitensive value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности
са също изотропно-фитензивният стационарен икономически растеж*
(isotropically-fitensive stationary economic growth) и изотропно-фитензивният
нестационарен икономически растеж* (isotropically-fitensive non-stationary
economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен
икономически растеж).
ИЗОТРОПНО-ХОМЕОТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (isotropically-homeotensive economic growth) (*) – общо понятие (според хомеостазисната бинарна типология на икономическия растеж) за (а) изотропноквантитензивен икономически растеж (тогава зададената квантитензивност на икономическия растеж GQ е не по-голяма от единица и по-голяма от
0,5 и тя е достатъчно-преобладаващата квантитензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща квалитензивност на икономическия растеж AR (не по-малка от нула и по-малка от 0,5) e недостатъчната адиквалитензивност на икономическия растеж, където GQ + AR = 1, или (б) изотропно-квалитензивен икономически растеж (тогава зададената квалитензивност
на икономическия растеж GR е не по-голяма от единица и по-голяма от 0,5 и
тя е достатъчно-преобладаващата квалитензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща квантитензивност на икономическия растеж
AQ (не по-малка от нула и по-малка от 0,5) e недостатъчната адиквантитензивност 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 единица и по-голяма от 0,5 и тя е достатъчно-преобладаващата хомеотензив149
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност на икономическия растеж) е общо понятие за достатъчнопреобладаваща квантитензивност (която е зададената квантитензивност GQ) и
достатъчно-преобладаваща квалитензивност (която е зададената квалитензивност GR) на растежа. Нейната прилежаща хомеотензивност на икономическия
растеж AO (не по-малка от нула и по-малка от 0,5 и тя е недостатъчната
адихомеотензивност на икономическия растеж) е общо понятие за недостатъчна адиквалитензивност (която е прилежаща квалитензивност AR на достатъчно-преобладаващата квантитензивност) и недостатъчна адиквантитензивност (която е прилежаща квантитензивност AQ на достатъчнопреобладаващата квалитензивност), където GO + AO = 1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия растеж y). Тук
зададената хомеотензивност формира повече от половината от темпа на растежа, докато прилежащата хомеотензивност формира по-малко от половината
от темпа на растежа.
Изотропно-хомеотензивният 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 преобладаващо-хомеотензивния икономически растеж, изотропния икономически
растеж, инхомеотензивния икономически растеж и преобладаващоинхомеотензивния икономически растеж. Негови разновидности са предимнохомеотензивния икономически растеж, нормално-хомеотензивния икономически растеж, изохипогенно-хомеотензивния икономически растеж, хетерогенно-хомеотензивния икономически растеж и предимно-инхомеотензивния
икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изотропно-хомеотензивния растеж са изотропнохомеотензивният продуктов икономически растеж* (isotropicallyhomeotensive product economic growth), изотропно-хомеотензивният факторов икономически растеж* (isotropically-homeotensive factor economic
growth), изотропно-хомеотензивният полезностен икономически растеж*
(isotropically-homeotensive
utility
economic
growth),
изотропнохомеотензивният стойностен икономически растеж* (isotropicallyhomeotensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изотропно-хомеотензивният стационарен икономически растеж* (isotropicallyhomeotensive stationary economic growth) и изотропно-хомеотензивният
нестационарен икономически растеж* (isotropically-homeotensive non150
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).

ИЗОФАКТОРА (isofactor) (ки) – във:
полезностна икономическа изофактора (в микр.);
стойностна икономическа изофактора (в микр.);
ценностна икономическа изофактора (в микр.).
ИЗОФАКТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНФИГУРАЦИЯ (isofactor economic configuration) (ки) – във:
полезностна изофакторна икономическа конфигурация (в микр.) (същото
като полезнтостна икономическа изофактора (в микр.));
стойностна изофакторна икономическа конфигурация (в микр.) (същото
като стойностна икономическа изофактора (в микр.));
ценностна изофакторна икономическа конфигурация (същото като ценностна икономическа изофактора (в микр.)).
ИЗОФАКТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА КРИВА (isofactor economic curve)
(ки) – във:
полезностна изофакторна икономическа крива (в микр.);
стойностна изофакторна икономическа крива (в микр.);
ценностна изофакторна икономическа крива (в микр.).
ИЗОФАКТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА КРИВА ПОВЪРХНИНА (isofactor
economic curved surface) (ки) – във:
полезностна изофакторна икономическа крива повърхнина (в микр.);
стойностна изофакторна икономическа крива повърхнина (в микр.);
ценностна изофакторна икономическа крива повърхнина (в микр.).
ИЗОФАКТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА
(isofactor economic curved hypersurface) (ки) – във:
полезностна изофакторна икономическа крива хиперповърхнина (в микр.);
стойностна изофакторна икономическа крива хиперповърхнина (в микр.);
ценностна изофакторна икономическа крива хиперповърхнина (в микр.).
ИЗОФЕНОМЕННА ИКОНОМИЧЕСКА КОНФИГУРАЦИЯ (isophenomenal economic configuration) (ки) – във:
същностна изофеноменна икономическа конфигурация (същото като същностна икономическа изокванта).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗОФУНКЦИОНАЛЕН МОДЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА*
(isofunctional model of economic system), изокибернетичен модел на икономическата система, – модел, който е изофункционално подобен на моделираната от него икономическа система. Вид функционален модел на икономическа
система и вид изоподобен модел на икономическа система.
ИЗОФУНКЦИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОДОБИЕ* (isofunctional
economic similarity), изокибернетично икономическо подобие, – изоморфно
икономическо подобие между външната структура на модела и външната
структура на моделираната икономическа система, респ. изоморфно подобие
между поведението на модела и поведението на икономическата система. Вид
функционално икономическо подобие между модела и моделираната икономическа система. Вж. икономическо подобие.
ИЗОФУНКЦИОНАЛНО МОДЕЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
СИСТЕМИ* (isomorphous modelling of economic systems), изокибернетично
моделиране на икономическите системи, – създаване и използуване за целите на изследването и управлението на изофункционални модели на икономическите системи. Вид функционално моделиране на икономическите системи
и вид изоподобно моделиране на икономическите системи.
ИЗОХИПОГЕНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (isohypogeneous
economic growth), хетерогенен икономически растеж, (*) – разновидност на
икономическия растеж (според аналитичната бинарна типология на икономическия растеж), който има фитензивност на икономическия растеж помалка от единица и по-голяма от нула (1 > FI > 0) и котензивност на икономическия растеж по-голяма от нула и по-малка от единица (0 < CO < 1), където
FI + CO = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Специфичното за него е, че (а) при смяна на посоката на
изменение на тензивността на икономическия растеж (от намаляване към увеличаване или обратното) свойството му на фитензивен (респ. на котензивен)
растеж се запазва (вж. икономическа изотропност) и (б) че неговата зададена
битензивност на икономическия растеж (в т.ч. зададена фитензивност на
икономическия растеж и зададена котензивност на икономическия растеж)
има ниски (под единица) значения (хипозначения). 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 изотропния икономически растеж, инфитензивния икономически растеж
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и инкотензивния икономически растеж. Негови разновидности са предимнофитензивният икономически растеж, предимно-котензивният икономически
растеж, преходният икономически растеж, изотропно-фитензивният икономически растеж, изотропно-котензивният икономически растеж, изохипогенно-фитензивният икономически растеж, изохипогенно-котензивният
икономически растеж, хетерогенно-фитензивният икономически растеж,
хетерогенно-котензивният
икономически
растеж,
предимноинфитензивният икономически растеж и предимно-инкотензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Форми на проявление на изохипогенния икономически растеж (вж. икономическа форма) са хомеостазисно-изохипогенния икономически растеж,
креативно-изохипогенния икономически растеж, релейно-изохипогенния икономически растеж, битернално-изохипогенния икономически растеж. Разновидности на изохипогенния растеж са изохипогенният продуктов икономически растеж* (isohypogeneous product economic growth), изохипогенният
факторов икономически растеж* (isohypogeneous factor economic growth),
изохипогенният полезностен икономически растеж* (isohypogeneous utility
economic growth), изохипогенният стойностен икономически растеж*
(isohypogeneous value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изохипогенният стационарен икономически растеж* (isohypogeneous stationary
economic growth) и изохипогенният нестационарен икономически растеж*
(isohypogeneous non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗОХИПОГЕНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (isohypogeneous economic
growth) (ки) – във:
битернално-изохипогенен икономическия растеж;
креативно-изохипогенен икономическия растеж;
изохипогенен икономическия растеж;
релейно-изохипогенен икономическия растеж;
хомеостазисно-изохипогенен икономическия растеж.
ИЗОХИПОГЕННО-БИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (isohipogeneously-bitensive economic growth), предимно-битензивен икономически
растеж, хетерогенно-битензивен икономически растеж, предимно инби153
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензивен икономически растеж, (*) – общо понятие (според аналитичната
бинарна типология на икономическия растеж) за (а) изохипогеннофитензивен икономически растеж (тогава зададената фитензивност на икономическия растеж GFI е по-малка от единица и по-голяма от 0,5 и тя е предимствената фитензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща котензивност на икономическия растеж ACO (не по-малка от нула и помалка от 0,5) e миноритарната котензивност на икономическия растеж, където GFI + ACO = 1, или (б) изохипогенно-котензивен икономически растеж
(тогава зададената котензивност на икономическия растеж GCO е по-малка
от единица и по-голяма от 0,5 и тя е предимствената котензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща фитензивност на икономическия
растеж AFI (не по-малка от нула и по-малка от 0,5) e миноритарната 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 единица и
по-голяма от 0,5 и тя е предимствената битензивност на икономическия растеж) е общо понятие за предимствена фитензивност (която е зададената фитензивност GFI) и предимствена котензивност (която е зададената котензивност GCO) на растежа. Нейната прилежаща битензивност на икономическия
растеж ABI (не по-малка от нула и по-малка от 0,5 и тя е миноритарната битензивност на икономическия растеж) е общо понятие за миноритарна котензивност (която е прилежаща котензивност ACO на предимствената фитензивност) и миноритарна фитензивност (която е прилежаща фитензивност AFI
на предимствената котензивност), където GBI + ABI = 1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия растеж y). Тук
зададената битензивност формира такава част от темпа на растежа, която е
предимствено по-голяма от частта от същия темп, която формира прилежащата битензивност.
Изохипогенно-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 преобладаващо-битензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, изохипогенния икономически растеж, хетерогенния икономически растеж, изотропно-битензивния икономически растеж, инбитензивния икономически растеж, и преобладаващо-инбитензивния икономически растеж. Вж.
тензивен икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Форми на проявление на изохипогенно-битензивния икономически растеж
(вж. икономическа форма) са изохипогенно-хомеотензивният икономически
растеж, изохипогенно-креатензивният икономически растеж, изохипогенноретензивният икономически растеж, изохипогенно-битертензивният икономически растеж. Разновидности на изохипогенно-битензивния растеж са изохипогенно-битензивният продуктов икономически растеж* (isohipogeneously-bitensive product economic growth), изохипогенно-битензивният факторов икономически растеж* (isohipogeneously-bitensive factor economic
growth), изохипогенно-битензивният полезностен икономически растеж*
(isohipogeneously-bitensive
utility
economic
growth),
изохипогеннобитензивният стойностен икономически растеж* (isohipogeneouslybitensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изохипогеннобитензивният стационарен икономически растеж* (isohipogeneouslybitensive stationary economic growth) и изохипогенно-битензивният нестационарен икономически растеж* (isohipogeneously-bitensive non-stationary
economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен
икономически растеж).
ИЗОХИПОГЕННО-БИТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(isohipogeneously-bitertensive economic growth), предимно-битертензивен
икономически растеж, хетерогенно-битертензивен икономически растеж,
предимно инбитертензивен икономически растеж, (*) – общо понятие (според битерналната типология на икономическия растеж) за (а) изохипогенноинтертензивен икономически растеж (тогава зададената интертензивност
на икономическия растеж GM е по-малка от единица и по-голяма от 0,5 и тя е
предимствената интертензивност на икономическия растеж), а нейната
прилежаща екстертензивност на икономическия растеж AN (не по-малка от
нула и по-малка от 0,5) e миноритарната екстертензивност на икономическия растеж, където GM + AN = 1, или (б) изохипогенно-екстертензивен икономически растеж (тогава зададената екстертензивност на икономическия
растеж GN е по-малка от единица и по-голяма от 0,5 и тя е предимствената
екстертензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща интертензивност на икономическия растеж AM (не по-малка от нула и по-малка от
0,5) e миноритарната интертензивност на икономическия растеж, където
GN + AM = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на ико155
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия растеж). Тук зададената битертензивност на икономическия
растеж GK (по-малка от единица и по-голяма от 0,5 и тя е предимствената
битертензивност на икономическия растеж) е общо понятие за предимствена интертензивност (която е зададената интертензивност GM) и предимствена
екстертензивност (която е зададената екстертензивност GN) на растежа.
Нейната прилежаща битертензивност на икономическия растеж AK (не помалка от нула и по-малка от 0,5 и тя е миноритарната битертензивност на
икономическия растеж) е общо понятие за миноритарна екстертензивност
(която е прилежаща екстертензивност AN на предимствената интертензивност)
и миноритарна интертензивност (която е прилежаща интертензивност AM на
предимствената екстертензивност), където GK + AK = 1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия растеж y). Тук
зададената битертензивност формира такава част от темпа на растежа, която е
предимствено по-голяма от частта от същия темп, която формира прилежащата битертензивност.
Изохипогенно-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 преобладаващо-битертензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, изохипогенния икономически растеж, хетерогенния икономически
растеж, изотропно-битертензивния икономически растеж, инбитертензивния икономически растеж, и преобладаващо-инбитертензивния икономически
растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изохипогенно-битертензивния растеж са изохипогеннобитертензивният продуктов икономически растеж* (isohipogeneouslybitertensive product economic growth), изохипогенно-битертензивният факторов икономически растеж* (isohipogeneously-bitertensive factor economic
growth), изохипогенно-битертензивният полезностен икономически растеж* (isohipogeneously-bitertensive utility economic growth), изохипогеннобитертензивният стойностен икономически растеж* (isohipogeneouslybitertensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изохипогенно-битертензивният стационарен икономически растеж* (isohipogeneously-bitertensive
stationary
economic
growth)
и
изохипогеннобитертензивният нестационарен икономически растеж* (isohipogene-
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до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ously-bitertensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).

ИЗОХИПОГЕННО-ЕКСТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (isohipogeneously-extensive economic growth), предимно-екстензивен икономически растеж, хетерогенно-екстензивен икономически растеж, предимно
инекстензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия
растеж (според креативната бинарна типология на икономическия растеж),
който има зададена екстензивност на икономическия растеж GE по-малка от
единица и по-голяма от 0,5 (това е предимствената екстензивност на икономическия растеж), и прилежаща екстратензивност на икономическия растеж AH по-голяма от нула и по-малка от 0,5 (това е миноритарната 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) (относително изразена чрез коефициента 0,5 < GE < 1) във формирането на темпа на икономическия растеж y
(относително представен с единица) е предимствено по-голяма пред ролята на
прилежащия допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от
екстратензивния фактор на икономическия растеж) (относително изразена
чрез коефициента 0 < AH < 0,5), 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-екстензивния
икономически растеж, изотропния икономически растеж, изохипогенния
икономически растеж, хетерогенния икономически растеж, изтропноекстензивния икономически растеж, инекстензивния икономически растеж,
инекстратензивния икономически растеж и преобладаващо-инекстензивния
икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изохипогенно-екстензивния растеж са изохипогенноекстензивният продуктов икономически растеж* (isohipogeneouslyextensive product economic growth), изохипогенно-екстензивният факторов
икономически растеж* (isohipogeneously-extensive factor economic growth),
изохипогенно-екстензивният полезностен икономически растеж* (isohipogeneously-extensive utility economic growth), изохипогенно-екстензивният
стойностен икономически растеж* (isohipogeneously-extensive value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономи157
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File: от ИГРА (КД)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж). Негови разновидности са също изохипогенно-екстензивният стационарен икономически растеж* (isohipogeneously-extensive stationary
economic growth) и изохипогенно-екстензивният нестационарен икономически растеж* (isohipogeneously-extensive non-stationary economic growth)
(вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗОХИПОГЕННО-ЕКСТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(isohipogeneously-extertensive economic growth), предимно-екстертензивен
икономически растеж, хетерогенно-екстертензивен икономически растеж,
предимно инекстертензивен икономически растеж, (*) – разновидност на
икономическия растеж (според битерналната типология на икономическия
растеж), който има зададена екстертензивност на икономическия растеж
GN по-малка от единица и по-голяма от 0,5 (това е предимствената екстертензивност на икономическия растеж), и прилежаща интертензивност на
икономическия растеж AM по-голяма от нула и по-малка от 0,5 (това е миноритарната 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) (относително изразена
чрез коефициента 0,5 < GN < 1) във формирането на темпа на икономическия
растеж y (относително представен с единица) е предимствено по-голяма пред
ролята на прилежащия фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от вътрешния фактор на икономическия растеж) (относително изразена чрез коефициента 0 < AM < 0,5), 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 преобладаващоекстертензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж,
изохипогенния икономически растеж, хетерогенния икономически растеж,
изотропно-екстертензивния икономически растеж, реинтертензивния икономически растеж, инекстертензивния икономически растеж и преобладаващо-инекстертензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически
растеж.
Разновидности на изохипогенно-екстертензивния растеж са изохипогенно-екстертензивният продуктов икономически растеж* (isohipogeneously158
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------extertensive product economic growth), изохипогенно-екстертензивният факторов икономически растеж* (isohipogeneously-extertensive factor economic
growth), изохипогенно-екстертензивният полезностен икономически растеж* (isohipogeneously-extertensive utility economic growth), изохипогенноекстертензивният стойностен икономически растеж* (isohipogeneouslyextertensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изохипогенно-екстертензивният стационарен икономически растеж* (isohipogeneously-extertensive
stationary
economic
growth)
и
изохипогенноекстертензивният нестационарен икономически растеж* (isohipogeneously-extertensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).

ИЗОХИПОГЕННО-ЕКСТРАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(isohipogeneously-extratensive economic growth), предимно-екстратензивен
икономически растеж, хетерогенно-екстратензивен икономически растеж,
предимно инекстратензивен икономически растеж, (*) – разновидност на
икономическия растеж (според креативната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена екстратензивност на икономическия
растеж GH по-малка от единица и по-голяма от 0,5 (това е предимствената
екстратензивност на икономическия растеж), и прилежаща екстензивност
на икономическия растеж AE по-голяма от нула и по-малка от 0,5 (това е миноритарната 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) (относително изразена чрез коефициента 0,5 < GH < 1) във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица) е предимствено поголяма пред ролята на прилежащия фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от екстензивния фактор на икономическия растеж) (относително изразена чрез коефициента 0 < AE < 0,5), 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 преобладаващоекстратензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж,
изохипогенния икономически растеж, хетерогенния икономически растеж,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изотропно-екстратензивния икономически растеж, инекстензивния икономически растеж, инекстратензивния икономически растеж и преобладаващо-инекстратензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически
растеж.
Разновидности на изохипогенно-екстратензивния растеж са изохипогенно-екстратензивният продуктов икономически растеж* (isohipogeneouslyextratensive product economic growth), изохипогенно-екстратензивният факторов икономически растеж* (isohipogeneously-extratensive factor economic
growth), изохипогенно-екстратензивният полезностен икономически растеж* (isohipogeneously-extratensive utility economic growth), изохипогенноекстратензивният стойностен икономически растеж* (isohipogeneouslyextratensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изохипогенно-екстратензивният стационарен икономически растеж* (isohipogeneously-extratensive
stationary
economic
growth)
и
изохипогенноекстратензивният нестационарен икономически растеж* (isohipogeneously-extratensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗОХИПОГЕННО-ИНТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(isohipogeneously-intertensive economic growth), предимно-интертензивен
икономически растеж, хетерогенно-интертензивен икономически растеж,
предимно реинтертензивен икономически растеж, (*) – разновидност на
икономическия растеж (според битерналната типология на икономическия
растеж), който има зададена интертензивност на икономическия растеж
GM по-малка от единица и по-голяма от 0,5 (това е предимствената интертензивност на икономическия растеж), и прилежаща екстертензивност на
икономическия растеж AN по-голяма от нула и по-малка от 0,5 (това е миноритарната 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) (относително изразена чрез коефициента 0,5 < GM < 1) във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица) е предимствено по-голяма
пред ролята на прилежащия допълващ фактор на икономическия растеж
(представляван от външния фактор на икономическия растеж) (относително
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File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изразена чрез коефициента 0 < AN < 0,5), 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 преобладаващоинтертензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж,
изохипогенния икономически растеж, хетерогенния икономически растеж,
изтропно-интертензивния икономически растеж, реинтертензивния икономически растеж, инекстертензивния икономически растеж и преобладаващо-реинтертензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически
растеж.
Разновидности на изохипогенно-интертензивния растеж са изохипогенноинтертензивният продуктов икономически растеж* (isohipogeneouslyintertensive product economic growth), изохипогенно-интертензивният факторов икономически растеж* (isohipogeneously-intertensive factor economic
growth), изохипогенно-интертензивният полезностен икономически растеж* (isohipogeneously-intertensive utility economic growth), изохипогенноинтертензивният стойностен икономически растеж* (isohipogeneouslyintertensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изохипогенно-интертензивният стационарен икономически растеж* (isohipogeneously-intertensive
stationary
economic
growth)
и
изохипогенноинтертензивният нестационарен икономически растеж* (isohipogeneously-intertensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗОХИПОГЕННО-КАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (isohipogeneously-catensive economic growth), предимно-катензивен икономически
растеж, хетерогенно-катензивен икономически растеж, предимно инкатензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според релейната бинарна типология на икономическия растеж), който
има зададена катензивност на икономическия растеж GI по-малка от единица и по-голяма от 0,5 (това е предимствената катензивност на икономическия
растеж), и прилежаща оптензивност на икономическия растеж AA поголяма от нула и по-малка от 0,5 (това е миноритарната оптензивност на
икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения фиксиран
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File: от ИГРА (КД)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фактор на икономическия растеж (представляван от идентифицирания фактор на икономическия растеж) (относително изразена чрез коефициента 0,5 <
GI < 1) във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително
представен с единица) е предимствено по-голяма пред ролята на прилежащия
допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от неидентифицирания фактор на икономическия растеж) (относително изразена чрез коефициента 0 < AA < 0,5), 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-катензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, изохипогенния икономически растеж, хетерогенния икономически растеж, изтропно-катензивния икономически растеж, инкатензивния икономически растеж, иноптензивния
икономически растеж и преобладаващо-инкатензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изохипогенно-катензивния растеж са изохипогеннокатензивният продуктов икономически растеж* (isohipogeneouslycatensive product economic growth), изохипогенно-катензивният факторов
икономически растеж* (isohipogeneously-catensive factor economic growth),
изохипогенно-катензивният полезностен икономически растеж* (isohipogeneously-catensive utility economic growth), изохипогенно-катензивният
стойностен икономически растеж* (isohipogeneously-catensive value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж). Негови разновидности са също изохипогенно-катензивният стационарен икономически растеж* (isohipogeneously-catensive stationary
economic growth) и изохипогенно-катензивният нестационарен икономически растеж* (isohipogeneously-catensive non-stationary economic growth)
(вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗОХИПОГЕННО-КВАЛИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(isohipogeneously-qualitensive economic growth), предимно-квалитензивен
икономически растеж, хетерогенно-квалитензивен икономически растеж,
предимно инквалитензивен икономически растеж, (*) – разновидност на
икономическия растеж (според хомеостазисната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена квалитензивност на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж GR по-малка от единица и по-голяма от 0,5 (това е предимствената
квалитензивност на икономическия растеж), и прилежаща квантитензивност на икономическия растеж AQ по-голяма от нула и по-малка от 0,5 (това
е миноритарната 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) (относително изразена чрез коефициента 0,5 < GR < 1) във формирането на темпа на
икономическия растеж y (относително представен с единица) е предимствено
по-голяма пред ролята на прилежащия фиксиран фактор на икономическия
растеж (представляван от количествения фактор на икономическия растеж)
(относително изразена чрез коефициента 0 < AQ < 0,5), 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-квалитензивния икономически растеж, изотропния икономически
растеж, изохипогенния икономически растеж, хетерогенния икономически
растеж, изотропно-квалитензивния икономически растеж, инквантитензивния икономически растеж, инквалитензивния икономически растеж и преобладаващо-инквалитензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изохипогенно-квалитензивния растеж са изохипогенноквалитензивният продуктов икономически растеж* (isohipogeneouslyqualitensive product economic growth), изохипогенно-квалитензивният факторов икономически растеж* (isohipogeneously-qualitensive factor economic
growth), изохипогенно-квалитензивният полезностен икономически растеж* (isohipogeneously-qualitensive utility economic growth), изохипогенноквалитензивният стойностен икономически растеж* (isohipogeneouslyqualitensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изохипогенно-квалитензивният стационарен икономически растеж* (isohipogeneously-qualitensive
stationary
economic
growth)
и
изохипогенноквалитензивният нестационарен икономически растеж* (isohipogeneously-qualitensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗОХИПОГЕННО-КВАНТИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(isohipogeneously-quantitensive economic growth), предимно-квантитензивен
икономически растеж, хетерогенно-квантитензивен икономически растеж, предимно инквантитензивен икономически растеж, (*) – разновидност
на икономическия растеж (според хомеостазисната бинарна типология на
икономическия растеж), който има зададена квантитензивност на икономическия растеж GQ по-малка от единица и по-голяма от 0,5 (това е предимствената квантитензивност на икономическия растеж), и прилежаща квалитензивност на икономическия растеж AR по-голяма от нула и по-малка от 0,5
(това е миноритарната 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)
(относително изразена чрез коефициента 0,5 < GQ < 1) във формирането на
темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица) е предимствено по-голяма пред ролята на прилежащия допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от качествения фактор на икономическия
растеж) (относително изразена чрез коефициента 0 < AR < 0,5), 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-квантитензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, изохипогенния икономически растеж, хетерогенния икономически растеж, изтропно-квантитензивния икономически растеж, инквантитензивния икономически растеж, инквалитензивния икономически растеж и
преобладаващо-инквантитензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изохипогенно-квантитензивния растеж са изохипогенно-квантитензивният продуктов икономически растеж* (isohipogeneously-quantitensive
product
economic
growth),
изохипогенноквантитензивният факторов икономически растеж* (isohipogeneouslyquantitensive factor economic growth), изохипогенно-квантитензивният полезностен икономически растеж* (isohipogeneously-quantitensive utility
economic growth), изохипогенно-квантитензивният стойностен икономически растеж* (isohipogeneously-quantitensive value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидности са също изохипогенно-квантитензивният стационарен икономически растеж* (isohipogeneously-quantitensive stationary economic
growth) и изохипогенно-квантитензивният нестационарен икономически
растеж* (isohipogeneously-quantitensive non-stationary economic growth) (вж.
стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗОХИПОГЕННО-КОТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (isohipogeneously-cotensive economic growth), предимно-котензивен икономически
растеж, хетерогенно-котензивен икономически растеж, предимно инкотензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според аналитичната бинарна типология на икономическия растеж),
който има зададена котензивност на икономическия растеж GCO по-малка
от единица и по-голяма от 0,5 (това е предимствената котензивност на икономическия растеж), и прилежаща фитензивност на икономическия растеж
AFI по-голяма от нула и по-малка от 0,5 (това е миноритарната фитензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж
и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения допълващ фактор на икономическия растеж (относително изразена чрез коефициента 0,5 < GCO < 1) във формирането на темпа на икономическия растеж y
(относително представен с единица) е предимствено по-голяма пред ролята на
прилежащия фиксиран фактор на икономическия растеж (относително изразена чрез коефициента 0 < AFI < 0,5), 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-котензивния
икономически растеж, изотропния икономически растеж, изохипогенния
икономически растеж, хетерогенния икономически растеж, изотропнокотензивния икономически растеж, инфитензивния икономически растеж,
инкотензивния икономически растеж и преобладаващо-инкотензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Форми на проявление на изохипогенно-котензивния икономически растеж
(вж. икономическа форма) са изохипогенно-квалитензивният икономически
растеж, изохипогенно-екстратензивният икономически растеж, изохипогенно-оптензивният икономически растеж, изохипогенно-екстертензивният
икономически растеж. Разновидности на изохипогенно-котензивния растеж
са изохипогенно-котензивният продуктов икономически растеж* (isohipogeneously-cotensive product economic growth), изохипогенно-котензивният
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------факторов икономически растеж* (isohipogeneously-cotensive factor economic
growth), изохипогенно-котензивният полезностен икономически растеж*
(isohipogeneously-cotensive
utility
economic
growth),
изохипогеннокотензивният стойностен икономически растеж* (isohipogeneouslycotensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изохипогеннокотензивният стационарен икономически растеж* (isohipogeneouslycotensive stationary economic growth) и изохипогенно-котензивният нестационарен икономически растеж* (isohipogeneously-cotensive non-stationary
economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен
икономически растеж).
ИЗОХИПОГЕННО-КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(isohipogeneously-creatensive economic growth), предимно-креатензивен икономически растеж, хетерогенно-креатензивен икономически растеж, предимно инкреатензивен икономически растеж, (*) – общо понятие (според
креативната бинарна типология на икономическия растеж) за (а) изохипогенно-екстензивен икономически растеж (тогава зададената екстензивност
на икономическия растеж GE е по-малка от единица и по-голяма от 0,5 и тя е
предимствената екстензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща екстратензивност на икономическия растеж AH (не по-малка от нула и по-малка от 0,5) e миноритарната екстратензивност на икономическия
растеж, където GE + AH = 1, или (б) изохипогенно-екстратензивен икономически растеж (тогава зададената екстратензивност на икономическия растеж GH е по-малка от единица и по-голяма от 0,5 и тя е предимствената екстратензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща екстензивност на икономическия растеж AE (не по-малка от нула и по-малка от 0,5)
e миноритарната 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 (помалка от единица и по-голяма от 0,5 и тя е предимствената креатензивност
на икономическия растеж) е общо понятие за предимствена екстензивност
(която е зададената екстензивност GE) и предимствена екстратензивност (която е зададената екстратензивност GH) на растежа. Нейната прилежаща креатензивност на икономическия растеж AD (не по-малка от нула и по-малка от
0,5 и тя е миноритарната креатензивност на икономическия растеж) е общо
166

166

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------понятие за миноритарна екстратензивност (която е прилежаща екстратензивност AH на предимствената екстензивност) и миноритарна екстензивност (която е прилежаща екстензивност AE на предимствената екстратензивност), където GD + AD = 1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът
на икономическия растеж y). Тук зададената креатензивност формира такава
част от темпа на растежа, която е предимствено по-голяма от частта от същия
темп, която формира прилежащата креатензивност.
Изохипогенно-креатензивният 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 преобладаващо-креатензивния икономически растеж, изотропния икономически
растеж, изохипогенния икономически растеж, хетерогенния икономически
растеж, изотропно-креатензивния икономически растеж, инкреатензивния
икономически растеж, и преобладаващо-инкреатензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изохипогенно-креатензивния растеж са изохипогеннокреатензивният продуктов икономически растеж* (isohipogeneouslycreatensive product economic growth), изохипогенно-креатензивният факторов икономически растеж* (isohipogeneously-creatensive factor economic
growth), изохипогенно-креатензивният полезностен икономически растеж* (isohipogeneously-creatensive utility economic growth), изохипогеннокреатензивният стойностен икономически растеж* (isohipogeneouslycreatensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изохипогенно-креатензивният стационарен икономически растеж* (isohipogeneously-creatensive stationary economic growth) и изохипогенно-креатензивният
нестационарен икономически растеж* (isohipogeneously-creatensive nonstationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗОХИПОГЕННО-ОПТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (isohipogeneously-optensive economic growth), предимно-оптензивен икономически
растеж, хетерогенно-оптензивен икономически растеж, предимно иноптензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според релейната бинарна типология на икономическия растеж), който
има зададена оптензивност на икономическия растеж GA по-малка от еди167
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ница и по-голяма от 0,5 (това е предимствената оптензивност на икономическия растеж), и прилежаща катензивност на икономическия растеж AI
по-голяма от нула и по-малка от 0,5 (това е миноритарната 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) (относително изразена чрез коефициента
0,5 < GA < 1) във формирането на темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица) е предимствено по-голяма пред ролята на прилежащия фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от идентифицирания фактор на икономическия растеж) (относително изразена чрез
коефициента 0 < AI < 0,5), 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-оптензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, изохипогенния икономически растеж, хетерогенния икономически растеж, изотропно-оптензивния
икономически растеж, инкатензивния икономически растеж, иноптензивния
икономически растеж и преобладаващо-иноптензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изохипогенно-оптензивния растеж са изохипогеннооптензивният продуктов икономически растеж* (isohipogeneouslyoptensive product economic growth), изохипогенно-оптензивният факторов
икономически растеж* (isohipogeneously-optensive factor economic growth),
изохипогенно-оптензивният полезностен икономически растеж* (isohipogeneously-optensive utility economic growth), изохипогенно-оптензивният
стойностен икономически растеж* (isohipogeneously-optensive value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж). Негови разновидности са също изохипогенно-оптензивният стационарен икономически растеж* (isohipogeneously-optensive stationary
economic growth) и изохипогенно-оптензивният нестационарен икономически растеж* (isohipogeneously-optensive non-stationary economic growth)
(вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗОХИПОГЕННО-РЕТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (isohipogeneously-retensive economic growth), предимно-ретензивен икономически
растеж, хетерогенно-ретензивен икономически растеж, предимно инретензивен икономически растеж, (*) – общо понятие (според релейната бинарна
типология на икономическия растеж) за (а) изохипогенно-катензивен икономически растеж (тогава зададената катензивност на икономическия растеж
GI е по-малка от единица и по-голяма от 0,5 и тя е предимствената катензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща оптензивност на икономическия растеж AA (не по-малка от нула и по-малка от 0,5) e миноритарната оптензивност на икономическия растеж, където GI + AA = 1, или (б)
изохипогенно-оптензивен икономически растеж (тогава зададената оптензивност на икономическия растеж GA е по-малка от единица и по-голяма от
0,5 и тя е предимствената оптензивност на икономическия растеж), а
нейната прилежаща катензивност на икономическия растеж AI (не по-малка
от нула и по-малка от 0,5) e миноритарната 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 единица и по-голяма от 0,5 и тя е предимствената ретензивност на икономическия растеж) е общо понятие за предимствена катензивност (която е зададената катензивност GI) и предимствена
оптензивност (която е зададената оптензивност GA) на растежа. Нейната прилежаща ретензивност на икономическия растеж AJ (не по-малка от нула и
по-малка от 0,5 и тя е миноритарната ретензивност на икономическия растеж) е общо понятие за миноритарна оптензивност (която е прилежаща оптензивност AA на предимствената катензивност) и миноритарна катензивност
(която е прилежаща катензивност AI на предимствената оптензивност), където
GJ + AJ = 1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът на
икономическия растеж y). Тук зададената ретензивност формира такава част
от темпа на растежа, която е предимствено по-голяма от частта от същия темп,
която формира прилежащата ретензивност.
Изохипогенно-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 преобладаващо-ретензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, изохипогенния икономически растеж, хетерогенния икономически растеж, изотропно-ретензивния икономически растеж, инретензивния иконо-

169

169

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИГРА (КД)
до ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически растеж, и преобладаващо-инретензивния икономически растеж. Вж.
тензивен икономически растеж.
Разновидности на изохипогенно-ретензивния растеж са изохипогенноретензивният продуктов икономически растеж* (isohipogeneously-retensive
product economic growth), изохипогенно-ретензивният факторов икономически растеж* (isohipogeneously-retensive factor economic growth), изохипогенно-ретензивният полезностен икономически растеж* (isohipogeneously-retensive utility economic growth), изохипогенно-ретензивният
стойностен икономически растеж* (isohipogeneously-retensive value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж). Негови разновидности са също изохипогенно-ретензивният стационарен икономически растеж* (isohipogeneously-retensive stationary
economic growth) и изохипогенно-ретензивният нестационарен икономически растеж* (isohipogeneously-retensive non-stationary economic growth) (вж.
стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗОХИПОГЕННО-ФИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (isohipogeneously-fitensive economic growth), предимно-фитензивен икономически
растеж, хетерогенно-фитензивен икономически растеж, предимно инфитензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според аналитичната бинарна типология на икономическия растеж),
който има зададена фитензивност на икономическия растеж GFI по-малка от
единица и по-голяма от 0,5 (това е предимствената фитензивност на икономическия растеж), и прилежаща котензивност на икономическия растеж
ACO по-голяма от нула и по-малка от 0,5 (това е миноритарната котензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж
и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения фиксиран фактор на икономическия растеж (относително изразена чрез коефициента 0,5 < GFI < 1) във формирането на темпа на икономическия растеж y
(относително представен с единица) е предимствено по-голяма пред ролята на
прилежащия допълващ фактор на икономическия растеж (относително изразена чрез коефициента 0 < ACO < 0,5), 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-фитензивния
икономически растеж, изотропния икономически растеж, изохипогенния
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически растеж, хетерогенния икономически растеж, изтропнофитензивния икономически растеж, инфитензивния икономически растеж,
инкотензивния икономически растеж и преобладаващо-инфитензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Форми на проявление на изохипогенно-фитензивния икономически растеж (вж. икономическа форма) са изохипогенно-квантитензивният икономически растеж, изохипогенно-екстензивният икономически растеж, изохипогенно-катензивният икономически растеж, изохипогенно-интертензивният
икономически растеж. Разновидности на изохипогенно-фитензивния растеж
са изохипогенно-фитензивният продуктов икономически растеж* (isohipogeneously-fitensive product economic growth), изохипогенно-фитензивният
факторов икономически растеж* (isohipogeneously-fitensive factor economic
growth), изохипогенно-фитензивният полезностен икономически растеж*
(isohipogeneously-fitensive
utility
economic
growth),
изохипогеннофитензивният стойностен икономически растеж* (isohipogeneouslyfitensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изохипогеннофитензивният стационарен икономически растеж* (isohipogeneouslyfitensive stationary economic growth) и изохипогенно-фитензивният нестационарен икономически растеж* (isohipogeneously-fitensive non-stationary
economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен
икономически растеж).
ИЗОХИПОГЕННО-ХОМЕОТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(isohipogeneously-homeotensive economic growth), предимно-хомеотензивен
икономически растеж, хетерогенно-хомеотензивен икономически растеж,
предимно инхомеотензивен икономически растеж, (*) – общо понятие (според хомеостазисната бинарна типология на икономическия растеж) за (а)
изохипогенно-квантитензивен икономически растеж (тогава зададената
квантитензивност на икономическия растеж GQ е по-малка от единица и поголяма от 0,5 и тя е предимствената квантитензивност на икономическия
растеж), а нейната прилежаща квалитензивност на икономическия растеж
AR (не по-малка от нула и по-малка от 0,5) e миноритарната квалитензивност
на икономическия растеж, където GQ + AR = 1, или (б) изохипогенноквалитензивен икономически растеж (тогава зададената квалитензивност на
икономическия растеж GR е по-малка от единица и по-голяма от 0,5 и тя е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предимствената квалитензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща квантитензивност на икономическия растеж AQ (не по-малка от нула и по-малка от 0,5) e миноритарната 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 единица и по-голяма от 0,5 и тя е
предимствената хомеотензивност на икономическия растеж) е общо понятие за предимствена квантитензивност (която е зададената квантитензивност
GQ) и предимствена квалитензивност (която е зададената квалитензивност
GR) на растежа. Нейната прилежаща хомеотензивност на икономическия
растеж AO (не по-малка от нула и по-малка от 0,5 и тя е миноритарната хомеотензивност на икономическия растеж) е общо понятие за миноритарна
квалитензивност (която е прилежаща квалитензивност AR на предимствената
квантитензивност) и миноритарна квантитензивност (която е прилежаща квантитензивност AQ на предимствената квалитензивност), където GO + AO = 1 (в
относително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия
растеж y). Тук зададената хомеотензивност формира такава част от темпа на
растежа, която е предимствено по-голяма от частта от същия темп, която формира прилежащата хомеотензивност.
Изохипогенно-хомеотензивният 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 преобладаващо-хомеотензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, изохипогенния икономически растеж, хетерогенния икономически
растеж, изотропно-хомеотензивния икономически растеж, инхомеотензивния икономически растеж, и преобладаващо-инхомеотензивния икономически
растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изохипогенно-хомеотензивния растеж са изохипогеннохомеотензивният продуктов икономически растеж* (isohipogeneouslyhomeotensive product economic growth), изохипогенно-хомеотензивният
факторов икономически растеж* (isohipogeneously-homeotensive factor
economic growth), изохипогенно-хомеотензивният полезностен икономически растеж* (isohipogeneously-homeotensive utility economic growth), изохипогенно-хомеотензивният стойностен икономически растеж* (isohipogeneously-homeotensive value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изохипогенно-хомеотензивният стационарен икономически растеж* (isohipogeneously-homeotensive stationary economic growth) и изохипогеннохомеотензивният нестационарен икономически растеж* (isohipogeneously-homeotensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗОЦЕННОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНФИГУРАЦИЯ (isoworth economic configuration) (ки) – във:
продуктова изоценностна икономическа конфигурация (същото като продуктова икономическа изоценноста (в микр.)).
ИЗОЦЕННОСТА (isoworth) (ки) – във:
продуктова икономическа изоценноста (в микр.).
ИЗОЦЕННОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА КРИВА (isoworth economic curve)
(ки) – във:
продуктова изоценностна икономическа крива (в микр.).
ИЗОЦЕННОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА КРИВА ПОВЪРХНИНА (isoworth
economic curved surface) (ки) – във:
продуктова изоценностна икономическа крива повърхнина (в микр.).
ИЗОЦЕННОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА КРИВА ХИПЕРПОВЪРХНИНА
(isoworth economic curved hypersurface) (ки) – във:
продуктова изоценностна икономическа крива хиперповърхнина (в микр.).
ИЗПИТАНИЕ (trial) (кд) – във:
стохастично икономическо изпитание.
ИЗПОЛЗВАЕМОСТ (usableness) (кд) – във:
диспозиционна възпроизводствена икономическа използваемост;
диспозиционна производствена икономическа използваемост;
икономическа използваемост;
интегрална диспозиционна производствена икономическа използваемост (вж. диспозиционна производствена икономическа използваемост);
интегрална специфично-полезностна диспозиционна производствена
икономическа използваемост (вж. специфично-полезностна диспозиционна
производствена икономическа използваемост);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрална специфично-стойностна диспозиционна производствена
икономическа използваемост (вж. специфично-стойностна диспозиционна
производствена икономическа използваемост);
интегрална специфично-ценностна диспозиционна производствена
икономическа използваемост (вж. специфично-ценностна диспозиционна
производствена икономическа използваемост);
парично-полезностна диспозиционна производствена икономическа
използваемост (вж. предметно-полезностна диспозиционна производствена
икономическа използваемост);
парично-стойностна диспозиционна производствена икономическа
използваемост (вж. предметно-стойностна диспозиционна производствена
икономическа използваемост);
парично-ценностна диспозиционна производствена икономическа използваемост (вж. предметно-ценностна диспозиционна производствена икономическа използваемост);
пределна диспозиционна възпроизводствена икономическа използваемост;
пределна диспозиционна производствена икономическа използваемост;
пределна икономическа използваемост;
пределна специфично-полезностна диспозиционна производствена икономическа използваемост;
пределна специфично-стойностна диспозиционна производствена икономическа използваемост;
пределна специфично-ценностна диспозиционна производствена икономическа използваемост;
пределна стратисубстанциална икономическа използваемост (същото
като пределна икономическа използваемост);
предметно-полезностна диспозиционна производствена икономическа използваемост;
предметно-стойностна диспозиционна производствена икономическа използваемост;
предметно-ценностна диспозиционна производствена икономическа използваемост;
специфично-полезностна диспозиционна производствена икономическа
използваемост;
специфично-стойностна диспозиционна производствена икономическа
използваемост;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------специфично-ценностна диспозиционна производствена икономическа използваемост;
средна диспозиционна възпроизводствена икономическа използваемост;
средна диспозиционна производствена икономическа използваемост;
средна икономическа използваемост;
средна специфично-полезностна диспозиционна производствена икономическа използваемост;
средна специфично-стойностна диспозиционна производствена икономическа използваемост;
средна специфично-ценностна диспозиционна производствена икономическа използваемост;
средна стратисубстанциална икономическа използваемост (същото като
средна икономическа използваемост);
стратисубстанциална икономическа използваемост (същото като икономическа използваемост);
текуща диспозиционна производствена икономическа използваемост
(вж. диспозиционна производствена икономическа използваемост);
текуща специфично-полезностна диспозиционна производствена икономическа използваемост (вж. специфично-полезностна диспозиционна производствена икономическа използваемост);
текуща специфично-стойностна диспозиционна производствена икономическа използваемост (вж. специфично-стойностна диспозиционна производствена икономическа използваемост);
текуща специфично-ценностна диспозиционна производствена икономическа използваемост (вж. специфично-ценностна диспозиционна производствена икономическа използваемост).
ИЗПОЛЗУВАН ПРОДУКТ (used product) (в макр.) – обобщена на макроикономическо равнище сума на потребения вътре в една страна продукт и нейния
износ (в макр.) за единица време (обикновено за една година). При постоянни
други условия е равен на придобития продукт (в макр.).
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАКОНИ
(fundamental ecocomic laws using) в прогнозирането – вж. методи на
икономическото прогнозиране.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗПРАВЯЩО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (rectificating
economic space), пространство на икономическите признаци, – вж. метод
на потенциалните икономически функции.
ИЗПРАЩАЩА СТРАНА (send country) (в межд.) – страна, към която по своята национална принадлежност се числи транснационалната корпорация (в
межд.) (където се намира компанията майка).
ИЗПРЕВАРВАЩО ПРЕОБРАЗУВАНЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (outdistance-transformation in the economic system) – вж. икономическа
система с изпреварващо преобразуване.
ИЗПРЕВАРВАЩО-ОТКЛОНЯВАЩ СЕ АРГУМЕНТ (advancingly-delay
argument) (ки) – във:
диференциално уравнение с изпреварващо-отклоняващ се аргумент (вж.
диференциално уравнение с отклоняващ се аргумент).
ИЗПЪКНАЛ ИКОНОМИЧЕСКИ КОНУС* (convex economic cone) – изпъкнал конус (convex cone), съставен от икономически елементи; изпъкнало икономическо множество K на линейното /векторното/ икономическо пространство E, което притежава следното свойство: от това, че p + x ∈ K , следва, че
при всяко α ≥ 0 е валидно p + αx ∈ K , където p е връх на конуса. Ако върхът p
на изпъкналия икономически конус е нулев елемент на икономическото пространство E, тогава горното определение е еквивалентно на следното: K е изпъкнал икономически конус, ако при кои да е x и y от K икономическата точка αx + βy принадлежи на K при всички α ≥ 0 и β ≥ 0. Най-малкият изпъкнал
икономически конус K(X) с връх p, който съдържа множеството X, е наложен
на множество изпъкнал икономически конус* (spanning-set convex economic
cone) (наложен на икономическото множество X) или още – коническа обвивка на икономическото множество* (conic hull of economic set). Изпъкналият икономически конус K(X) се състои от всички икономически точки, които
могат да бъдат представени във вида
m

p + α  ∑ λi xi − p ,
 i =1

m

където α ≥ 0, λi ≥ 0,

∑ λi = 1, m е произволно естествено число,
i =1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗПЪКНАЛ ИКОНОМИЧЕСКИ КОНУС (convex economic cone) (ки) –
във:
изпъкнал икономически конус;
изпъкнал многостенен икономически конус;
наложен на множество изпъкнал икономически конус (същото като
коническа обвивка на икономическото множество; вж. изпъкнал икономически конус).
ИЗПЪКНАЛ ИКОНОМИЧЕСКИ МНОГОСТЕН* (convex economic polytope) – ограничено изпъкнало икономическо множество, което е образувано от
пресичането на краен брой икономически полупространства* (economic
semi-spaces) от вида
n

∑ aij x j ≤ bi ,

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

j =1

на n-мерното евклидово икономическо пространство En. Икономическа хиперравнина с минимална размерност k, 0 ≤ k ≤ n, в която изцяло се съдържа изпъкнал икономически многостен M, е носещата равнина на икономическия
многостен* (carrier plane of economic polytope), а числото k е размерност на
този многостен. Всяка точка на икономическия многостен* (economic
polytope) M може да бъде представена като изпъкнала икономическа комбинация на неговите върхове, т.е. изпъкналия икономически многостен е изпъкнала
икономическа обвивка на множеството на своите върхове.
ИЗПЪКНАЛ МНОГОСТЕНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ КОНУС* (convex
polytopic economic cone) – изпъкнало икономическо множество на n-мерното
евклидово икономическо пространство En, което е образувано от пресичането
на краен брой икономически полупространства* (economic semi-spaces),
граничните хиперравнини на които преминават през някаква икономическа
точка p, която е връх на изпъкналия многостенен икономически конус. Изпъкналият многостенен икономически конус може да бъде представен като
изпъкнал икономически конус B, който е наложен на крайно число икономически точки xi, i = 1, 2, …, m, от пространството En, т.е. всяка точка на изпъкналия икономически конус B може да бъде представена във вида
m

p + ∑ λi xi , λi ≥ 0, i = 1, 2, ..., m .
i =1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗПЪКНАЛ СЕГМЕНТ ОТ ГРАНИЦАТА НА ПОЛЕЗНОСТНОПОТРЕБИТЕЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ* (convex segment of the utilityconsumption possibility frontier) (в микр.) – същото като изпъкнал сегмент от
границата на потребителните възможности (в микр.).
ИЗПЪКНАЛ СЕГМЕНТ ОТ ГРАНИЦАТА НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ* (convex segment of the consumption possibility frontier) (в
микр.), изпъкнал сегмент от границата на полезностно-потребителните
възможности (в микр.), (*) – сегмент от границата на потребителните
възможности (в микр.) [сегмент от границата на полезностнопотребителните възможности (в микр.)], който е изпъкнал в посока, противоположна на координатното начало, или, което е същото, който е вдлъбнат
към координатното начало. Той съответства на нарастващ пределен полезностно-алтернативен разход (в микр.) и на нарастваща пределна норма на еквивалентната полезностна трансформация (в микр.) [на нарастваща пределна
норма на продуктово-еквивалентната полезностна трансформация (в микр.)]
(нарастваща по абсолютната си стойност). При нея пределният полезностноалтернативен разход (в микр.) нараства ускорено при всяка следваща единица
увеличаване на индуцирането на даден вид обща икономическа полезност (на
даден потребител), което се съпровожда от ускорено намаляващо по размери
индуциране на друг вид обща икономическа полезност (на друг потребител) в
условията на пълно и ефективно потребление на икономическите продукти в
определена икономическа система в микроикономиката (обикновено в целия
обхват на обществото). Според броя на видовете произвеждани продукти се
разграничават изпъкнал сегмент от кривата на потребителните възможности* (convex segment of the curve of the consumption possibility) (в микр.) –
при два вида продукти, изпъкнал сегмент от повърхнината на потребителните възможности* (convex segment of the surface of the consumption
possibility) (в микр.) – при три вида продукти, и изпъкнал сегмент от хиперповърхнината на производствените възможности* (convex segment of the
hypersurface of the consumption possibility) (в микр.) – при повече от три вида
продукти.
В преобладаващото число случаи отрицателно наклоненият сегмент от
кривата на потребителните възможности (в микр.) [от кривата на полезностно-потребителните възможности (в микр.)] е изпъкнал (изпъкнал в посока, противоположна на координатното начало). Това показва, че при движение по този сегмент от кривата на потребителните възможности надясно и на178
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------долу абсолютната стойност на пределната норма на еквивалентната полезностна трансформация (между двата вида обща полезност) нараства: всяка
следваща единица нарастване на обема общата полезност от вида “A” (при
потребител “A”) и изисква все по-голямо намаляване на общата полезност от
вида “B” (при потребител “B”). Обратно, при движение по кривата на потребителните възможности наляво и нагоре абсолютната стойност на пределната
норма на еквивалентната полезностна трансформация намалява: всяка следваща единица намаляване на обема на общата полезност от вида “A” (при потребител “A”) и изисква все по-малко увеличаване на общата полезност от вида
“B” (при потребител “B”). Най-малко три са причините за тази форма на изпъкналия сегмент от кривата на потребителните възможности (същите причини се отнасят и за изпъкнали сегменти от повърхнината и хиперповрхнината
на потребителните възможности).
Първата причина за изпъкналостта на кривата на потребителните възможности (за нейната вдлъбнатост към координатното начало) се състои в намаляващата възвращаемост от полезностния мащаб на потреблението. При
намаляваща пределна възвращаемост от полезностния мащаб на потреблението (което се дължи на действието на закона за намаляващата пределна полезност на икономическия продукт) [намаляваща продуктивност от полезностния мащаб на потреблението (вж. продуктивност от полезностния мащаб на потреблението)] равномерното нарастване на индуцирането на общата
икономическа полезност от вида “A” предизвика ускорено нарастване на консумирането на икономически продукти от потребител “A”, следователно и ускорено нарастване на неговия (на “A”) полезностен общ потребителен разход
(в микр.) [значи нараства неговият полезностен пределен потребителен разход
(в микр.)], а равномерното намаляване на индуцирането на общата икономическа полезност от вида “B” предизвика предизвика ускорено намаляване на
консумирането на икономически продукти от потребител “B”, следователно и
ускорено намаляване на неговия (на “B”) полезностен общ потребителен разход (значи намалява неговият полезностен пределен потребителен разход).
Ето защо при движение по границата на потребителните възможности надясно и надолу съотношението между полезностния пределен потребителен
разход на потребител “A” и полезностния пределен потребителен разход на
потребител “B” нараства. Това пък показва, че индуцирането на всяка следваща единица от общата полезност от вида “A” употребява в нарастващи размери освобождаваните от намаляването на индуцирането на общата полезност от
вида “B” икономически продукти, докато пък успоредно с това освобождава179
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нето на използувани при индуцирането на обща полезност от вида “B” икоомически продукти се извършва със забавящи темпове. Ето защо при постоянни
други условия и при ефективно използуване на продуктите в обществен мащаб
равномерното нарастване на общата полезност от вида “A” ограничава възможностите на потреблението на потребител “B” в нарастващи размери. Това
(също при постоянни други условия) обяснява изпъкналата (вдлъбнатата към
координатното начало) форма на кривата на потребителните възможности.
Втората причина е в различната степен на специализацията на консумираните в потреблението продукти при индуцирането на общата полезност при
различните потребители.. При определено изходно положение върху кривата
на потребителните възможности (например при точката X) продуктите на обществото са се специализирали в индуцирането на на двата вида полезност
(“A” и “B”). Например икономическият продукт “a” е специализиран в поголяма степен за индуцирането полезност при потребител “A” и в по-малка
степен – за индуцирането на полезност при потребител “B”. Затова пък икономическият продукт “b” е специализиран в по-малка степен за индуцирането на
полезност при потребител “A” и в по-голяма степен – за индуцирането на полезност при потребител “B”. И двата вида икономически продукти се използуват за индуцирането на полезност при и при двамата потребители, но поради
специализацията им при индуцирането на полезност при потребител “A” (полезност от вида “A”) се използува повече продукт “a” и по-малко – продукт
“b”, а при индуцирането на полезност при потребител “B” (полезност от вида
“B”) се използува по-малко продукт “a” и повече – продукт “b”.
Да предположим, че икономиката се премести по кривата на потребителните възможности от точката X към точката Y, с което индуцирането на полезност при потебител “A” нараства, а индуцирането на полезност при потребител “B” намалява. При постоянни размери на ограничените ресурси на обществото (на продуктите) това налага най-напред да се прехвърлят продукти от
вида “a” от потребление за индуциране на полезност при потребител “B” към
потребление за индуциране на полезност при потребител от вида “B”, тъй като
той е повече специализиран за тази цел. След изчерпване на консумирания при
индуцирането на полезност при потребител “B” продукт “a”, оттам ще започва
да се прехвърля към индуцирането на полезност при потебител “A” и продукт
“b”, който е по-малко специализиран за тази цел. Това ще наложи при равномерно нарастване на индуцирането на полезност при потребител “A” да се
прехвърлят към него в ускорени размери количества от продукт “b”, което ускорено намалява възможностите за индуцирането на полезност при потребител
180
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------“B”. Това (при постоянни други условия) отново обяснява изпъкналата
(вдлъбнатата към координатното начало) форма на границата на потребителните възможности.
Третата причина се състои в това, че поради различията в начините на
потребление на продуктите (отразени в различните потребителни икономически функции) при индуцирането на полезност при различните потребители (на
различните видове полезност) се използуват комбинации от продукти в различни съотношения помежду им (дори при липса на продуктова специализация). Да приемем, че двата вида продукти, които се използуват, са материалният икономически продукт (продуктът “a”) и нематериалният икономически
продукт (продуктът “b”), като полезността при потребител “A” (полезността
от вида “A”) е материалноинтензивна икономическа полезност (в микр.), а
полезността при потребител “B” (полезността от вида “B”) е нематериалноинтензивна икономическа полезност (в микр.).
Полезностният пределен потребителен разход (в микр.) на материалноинтензивната полезност намалява, когато при него съотношението между нематериалния и материалния продукт (потребителна нематериалнопродуктова осигуреност на материалния икономически продукт) намалява
[респ. когато съотношението между материалния и нематериалния продукт
(потребителна материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт) расте]. Затова пък полезностният пределен потребителен
разход на материалноинтензивната полезност расте, когато при него съотношението между нематериалния и материалния продукт (потребителна нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт)
расте [респ. когато съотношението между материалния и нематериалния продукт (потребителна материално-продуктова осигуреност на нематериалния
икономически продукт) намалява]. Обратно е положението при нематериалноинтензивната полезност. Полезностният пределен потребителен разход (в
микр.) на нематериалноинтензивната полезност намалява, когато при него съотношението между нематериалния и материалния продукт (потребителна
нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) расте [респ. когато съотношението между материалния и нематериалния
продукт (потребителна материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт) намалява]. Затова пък полезностният пределен
потребителен разход на нематериалноинтензивната полезност расте, когато
при него съотношението между нематериалния и материалния продукт (потребителна нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески продукт) намалява [респ. когато съотношението между материалния и
нематериалния продукт (потребителна материално-продуктова осигуреност
на нематериалния икономически продукт) расте].
При направеното предположение при всяка точка от потребителната
крива на договорите (в микр.) съотношението между материалния и нематериалния продукт при индуцирането на материалноинтензивната полезност при
потребител “A” е по-голямо от същото съотношение при индуцирането на нематериалноинтензивната полезност при потребител “B”. Изходното положение
на разглежданата микроикономическа система е оптимално и ефективно и е в
икономическата точка X върху потребителната крива на договорите, където
се индуцират полезности от двамата потребители (от двата вида). Нека микроикономическата система се придвижи по потребителната крива на договорите
в икономическата точка Y, където също е налице оптимално и ефективно разпределение на продуктите и също се индуцират полезности при двамата потребители (продукти от двата вида). С движението на точка по потребителната
крива на договорите, в случая с прехода от точката X към точката Y, индуцирането на полезност при потребител “A” расте, а това при потребител “B” намалява. Намаляването на индуцирането на полезност при потребител “B” освобождава определени количества материален продукт (продукт “a”) и нематериален продукт (продукт “b”). Тъй като полезността при потребител “A” е
материалноинтензивна, а полезността при потребител “B” е нематериалноинтензивна, съотношението между нематериалния и материалния продукт (потребителната нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт) в освободените количества продукти е по-високо от съотношението между нематериалния и материалния продукт, при което се индуцира
полезност при потпебител “A” в точката X, и по-малко от от аналогичното съотношение, при което се индуцира полезност при потпребител “B” също в
точката X (последната част от това твърдение се основава върху допускането,
че оставащото индуциране на полезност при потребител “B” задържа ресурси
(продукти) в такова съотношение, което го прави по-нематериалооемки (макар
и в намаляващи размери). Така освободените от индуцирането на полезност
при потребител “B” продукти се пренасочват към индуцирането на полезност
при потребител “В”.
В резултат на това с преходът от точката X към точката Y: първо, съотношението между нематериалния и материалния продукт при индуцирането на
полезност при потребител “A” нараства (или, което е същото, съотношението
между материалния и нематериалния продукт при индуцирането на полезност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------при потребител “B” намалява) и, следователно, неговият полезностен пределен
потребителен разход нараства (като тази полезност продължава да бъде материалноинтензивна); второ, съотношението между нематериалния и материалния продукт при индуцирането на полезност при потребител “B” също нараства (или, което е същото, съотношението между материалния и нематериалния
продукт при индуцирането на полезност при потребител вида “B” също намалява) и следователно неговият полезностен пределен потребителен разход (като тази полезност продължава да бъде нематериалноинтензивна). Посочените
две обстоятелства също обясняват изпъкналата (вдлъбнатата към координатното начало) форма на кривата на потребителните възможности.
ИЗПЪКНАЛ СЕГМЕНТ ОТ ГРАНИЦАТА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ* (convex segment of the creative possibility frontier) (в микр.),
изпъкнал сегмент от границата на факторно-творческите възможности (в
микр.), (*) – сегмент от границата на творческигте възможности (в микр.)
[сегмент от границата на факторно-творческите възможности (в микр.)],
който е изпъкнал в посока, противоположна на координатното начало, или,
което е същото, който е вдлъбнат към координатното начало. Той съответства
на нарастващ пределен факторно-алтернативен разход (в микр.) и на нарастваща пределна норма на еквивалентната факторна трансформация (в
микр.) [на нарастваща пределна норма на полезностно-еквивалентната факторна трансформация (в микр.)] (нарастваща по абсолютната си стойност).
При нея пределният факторно-алтернативен разход (в микр.) нараства ускорено при всяка следваща единица увеличаване на създаването на даден вид
производствен икономически фактор, което се съпровожда от ускорено намаляващо по размери създаване на друг вид производствен икономически фактор
в условията на пълно и ефективно използване на общите икономически полезности в определена икономическа система в микроикономиката (обикновено
в целия обхват на обществото).
ИЗПЪКНАЛ СЕГМЕНТ ОТ ГРАНИЦАТА НА ФАКТОРНОТВОРЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ* (convex segment of the factor-creative
possibility frontier) (в микр.) – същото като изпъкнал сегмент от границата на
творческите възможности (в микр.).
ИЗПЪКНАЛА ГРАНИЦА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ (convex frontier of the
possibility) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпъкнала граница на ингредиентно-съзидателните възможности (в
микр.) (същото като изпъкнала граница на съзидателните възможности (в
микр.));
изпъкнала граница на продуктово-производствените възможности (в
микр.) (същото като изпъкнала граница на производствените възможности (в
микр.));
изпъкнала граница на производствените възможности (в микр.);
изпъкнала граница на съзидателните възможности (в микр.).
ИЗПЪКНАЛА ГРАНИЦА НА ИНГРЕДИЕНТНО-СЪЗИДАТЕЛНИТЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ* (convex frontier of the ingrediently-constructive possibility)
(в микр.) – същото като изпъкнала граница на съзидателните възможности (в
микр.).
ИЗПЪКНАЛА ГРАНИЦА НА ПРОДУКТОВО-ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ* (convex frontier of the productly-production possibility) (в
микр.) – същото като изпъкнала граница на производствените възможности
(в микр.).
ИЗПЪКНАЛА ГРАНИЦА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ* (convex frontier of the production possibility) (в микр.), изпъкнала граница
на продуктово-производствените възможности (в микр.), (*) – граница на
производственте възможности (в микр.) [граница на продуктовопроизводствените възможности (в микр.)], която е изпъкнала в посока, противоположна на координатното начало, или, което е същото, която е вдлъбната
към координатното начало. Тя съответства на нарастващ пределен продуктово-алтернативен разход (в микр.) и на нарастваща пределна норма на еквивалентната продуктова трансформация (в микр.) [на нарастваща пределна
норма на факторно-еквивалентната продуктова трансформация (в микр.)]
(нарастваща по абсолютната си стойност). При нея пределният продуктовоалтернативен разход (в микр.) нараства ускорено при всяка следваща специфична единица увеличаване на обема на създаването на даден вид икономически продукт, което се съпровожда от ускорено намаляващо по размери създаване на друг вид продукт в условията на пълно и ефективно използуване на
икономическите ресурси в определена икономическа система в микроикономиката (обикновено в целия обхват на обществото). Според броя на видовете
произвеждани продукти се разграничават изпъкнала крива на производствените възможности* (convex curve of the production possibility) (в микр.) – при
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------два вида продукти, изпъкнала повърхнина на производствените възможности* (convex surface of the production possibility) (в микр.) – при три вида
продукти, и изпъкнала хиперповърхнина на производствените възможности* (convex hypersurface of the production possibility) (в микр.) – при повече от
три вида продукти.
В преобладаващото число случаи отрицателно наклонената крива на производствените възможности (в микр.) [кривата на продуктовопроизводствените възможности (в микр.)] е изпъкнала (изпъкнала в посока,
противоположна на координатното начало). Това показва, че при движение по
кривата на производствените възможности надясно и надолу абсолютната
стойност на пределната норма на еквивалентната продуктова трансформация
(между двата продукта) нараства: всяка следваща единица нарастване на обема
на производството на продукта от вида “a” и изисква все по-голямо намаляване на производството на продукта от вида “b”. Обратно, при движение по кривата на производствените възможности наляво и нагоре абсолютната стойност
на пределната норма на еквивалентната продуктова трансформация намалява:
всяка следваща единица намаляване на обема на производството на продукта
от вида “a” и изисква все по-малко увеличаване на производството на продукта
от вида “b”. Най-малко три са причините за тази форма на кривата на производствените възможности (същите причини се отнасят и за повърхнината и
хиперповрхнината на производствените възможности).
Първата причина за изпъкналостта на кривата на производствените възможности (за нейната вдлъбнатост към координатното начало) се състои в намаляващата възвращаемост от мащаба на производството (вж. продуктивност
от мащаба на производството). При намаляваща пределна възвращаемост от
мащаба на производството нарастването на обема на производството на продукта от вида “a” предизвика нарастване и на неговия пределен производствен
разход (в микр.), а намаляването на обема на производството на продукта от
вида “b” предизвиква намаляване и на неговия пределен производствен разход.
Ето защо при движение по границата на производствените възможности надясно и надолу съотношението между пределния производствен разход на
продукта от вида “a” и пределния производствен разход на продукта от вида
“b” нараства. Това пък показва, че производството на всяка следваща единица
от продукта от вида вида “a” употребява в нарастващи размери освобождаваните от намаляването на производството на продукта от вида “b” производствени фактори, докато пък успоредно с това освобождаването на използувани
при производството на продукта от вида “b” производствени фактори се из185
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вършва със забавящи темпове. Ето защо при постоянни други условия и при
ефективно използуване на производствените ресурси (производствените фактори) в обществен мащаб равномерното нарастване на продукта от вида “a”
ограничава възможностите на производството от вида “b” в нарастващи размери. Това (също при постоянни други условия) обяснява изпъкналата (вдлъбнатата към координатното начало) форма на кривата на производствените възможности.
Втората причина е в различната степен на специализацията на използваните фактори при производството на различните видове продукти. При определено изходно положение върху кривата на производствените възможности
(например при точката X) ресурсите на обществото са се специализирали в
производството на двата вида продукта (“a” и “b”). Например производственият фактор “1” е специализиран в по-голяма степен за производството на продукта от вида “a” и в по-малка степен – за производството на продукта “b”. Затова пък производственият фактор “2” е специализиран в по-малка степен за
производството на продукта от вида “a” и в по-голяма степен – за производството на продукта “b”. И двата вида производствени фактори се използуват при
производството на двата вида продукта, но поради специализацията им при
производството на продукта от вида “a” се използува повече производствен
фактор “1” и по-малко – производствен фактор “2”, а при производството на
продукта от вида “b” се използува по-малко производствен фактор “1” и повече - производствен фактор “2”.
Да предположим, че икономиката се премести по кривата на производствените възможности от точката X към точката Y, с което производството на
продукта от вида “a” нараства, а производството на продукта от вида “b” намалява. При постоянни размери на ограничените ресурси на обществото (на
производствените фактори) това налага най-напред да се прехвърлят производствени фактори от вида “1” от производството на продукта от вида “b” към
това на продукта от вида “a”, тъй като той е повече специализиран за тази цел.
След изчерпване на използувания при производството на продукт от вида “b”
производствен фактор “1”, оттам ще започва да се прехвърля към производството на продукта от вида “a” и производствен фактор “2”, който е по-малко
специализиран за тази цел. Това ще наложи при равномерно нарастване на
производството на продукта от вида вида “a” да се прехвърлят към него в ускорени размери количества от производствения фактор “2”, което ускорено
намалява възможностите за производството на продукта от вида “b”. Това (при
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------постоянни други условия) отново обяснява изпъкналата (вдлъбнатата към координатното начало) форма на границата на производствените възможности.
Третата причина се състои в това, че поради различията в технологиите
(отразени в различните производствени икономически функции) при производството на различните видове продукти се използуват комбинации от производствени фактори в различни съотношения помежду им (дори при липса на
факторна специализация). Да приемем, че двата производствени фактора, които се използуват, са трудовият производствен икономически фактор и физическият производствен икономически фактор, като продуктът от вида “a” е
трудовоинтензивен икономически продукт, продуктът от вида “b” е физическоинтензивен икономически продукт. Пределният производствен разход на
трудовоинтензивният продукт намалява, когато при него съотношението между физическия и трудовия фактор (производствената физическо-факторна
осигуреност на трудовия икономически фактор) намалява [респ. когато съотношението между трудовия и физическия фактор (производствената трудово-факторна осигуреност на физическия икономически фактор) расте]. Затова
пък пределният производствен разход на трудовоинтензивният продукт расте,
когато в тях съотношението между физическия и трудовия фактор (производствената физическо-факторна осигуреност на трудовия икономически фактор)
расте [респ. когато съотношението между трудовия и физическия фактор (производствената трудово-факторна осигуреност на физическия икономически
фактор) намалява]. Обратно е положението при физическоинтензивните продукти. Пределният производствен разход на физическоинтензивния продукт
намалява, когато при него между физическия и трудовия фактор (производствената физическо-факторна осигуреност на трудовия икономически фактор)
расте [респ. когато съотношението между трудовия и физическия фактор (производствената трудово-факторна осигуреност на физическия икономически
фактор) намалява]. Затова пък пределният производствен разход на физическоинтензивния продукт расте, когато при него съотношението между физическия и трудовия фактор (производствената физическо-факторна осигуреност на
трудовия икономически фактор) намалява [респ. когато съотношението между
трудовия и физическия фактор (производствената трудово-факторна осигуреност на физическия икономически фактор) расте].
При направеното предположение при всяка точка от производствената
крива на договорите (в микр.) съотношението между трудовия и физическия
фактор при производството на трудовоинтензивния продукт от вида “a” е поголямо от същото съотношение при производството на физическоинтензивния
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продукт от вида “b”. Изходното положение на разглежданата микроикономическа система е оптимално и ефективно и е в точката X върху производствената крива на договорите, където се произвеждат продукти от двата вида. Нека
микроикономическата система се придвижи по производствената крива на договорите точката Y, където също е налице оптимално и ефективно разпределение на производствените фактори и също се произвеждат продукти от двата
вида. С движението на точка по производствената крива на договорите, в случая с прехода от точката X към точката Y, производството на продукта от вида
“a” расте, а това на продукта от вида “b” намалява. Намаляването на производството на продукта от вида “b” освобождава определени количества трудов
и физически фактор. Тъй като продуктът от вида “a” е трудовоинтензивен, а
продуктът от вида “b” е физическоинтензивен, съотношението между физическия и трудовия фактор (производствената физическо-факторна осигуреност
на трудовия икономически фактор) в освободените количества производствени
фактори е по-високо от съотношението между физическия и трудовия фактор,
при което е произвеждан продуктът от вида “a” в точката X, и по-малко от аналогичното съотношение, при което е произвеждан продуктът от вида “b” също
в точката X (последната част от това твърдение се основава върху допускането,
че оставащото производство на продукта от вида “b” задържа ресурси в такова
съотношение, което го прави по-физическоемки (макар и в намаляващи размери). Така освободените от производството на продукта от вида “b” ресурси се
пренасочват към производството на продукта от вида "a".
В резултат на това с прехода от точката X към точката Y: първо, съотношението между физическия и трудовия фактор при производството на продукта от вида “a” нараства (или, което е същото, съотношението между трудовия
и физическия фактор при производството на продукта от вида “a” намалява) и
следователно неговия продуктов пределен производствен разход нараства (като този продукт продължава да бъде трудовоинтензивен); второ, съотношението между физическия и трудовия фактор при производството на продукта от
вида “b” също нараства (или, което е същото, съотношението между трудовия
и физическия фактор при производството на продукта от вида “b” също намалява) и следователно неговия продуктов пределен производствен разход намалява (като този продукт продължава да бъде физическоинтензивен). Посочените две обстоятелства също обясняват изпъкналата (вдлъбнатата към координатното начало) форма на кривата на производствените възможности.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗПЪКНАЛА ГРАНИЦА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ
(convex frontier of the production possibility) (ки) – във:
изпъкнала граница на продуктово-производствените възможности (в
микр.) (същото като изпъкнала граница на производствените възможности (в
микр.));
изпъкнала граница на производствените възможности (в микр.).
ИЗПЪКНАЛА ГРАНИЦА НА СЪЗИДАТЕЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ*
(convex frontier of the constructive possibility) (в микр.), изпъкнала граница на
ингредиентно-съзидателните възможности (в микр.), (*) – граница на съзидателните възможности (в микр.) [граница на ингредиентно-съзидателните
възможности (в микр.)], която е изпъкнала в посока, противоположна на координатното начало, или, което е същото, която е вдлъбната към координатното начало. Тя съответства на нарастващ пределен алтернативен разход (в
микр.) [на нарастващ пределен ингредиентно-алтернативен разход (в микр.)]
и на нарастваща пределна норма на еквивалентната ингредиентна трансформация (в микр.) (нарастваща по абсолютната си стойност). При нея пределният алтернативен разход (в микр.) [пределният ингредиентноалтернативен разход (в микр.)] нараства ускорено при всяка следваща специфична единица увеличаване на обема на създаването на даден вид икономически ингредиент (производствен икономически фактор, икономически продукт,
икономическа полезност и т.н.), което се съпровожда от ускорено намаляващо
по размери създаване на друг вид ингредиент (производствен фактор, продукт,
полезност и т.н.) в условията на пълно и ефективно използуване на икономическите ресурси в определена икономическа система в микроикономиката
(обикновено в целия обхват на обществото). Нейни разновидности са изпъкналата граница на производствените възможности (в микр.) [изпъкналата граница на продуктово-производствените възможности (в микр.)], изпъкналата
граница на потребителните възможности (в микр.) [изпъкналата граница на
полезностно-потребителнте възможности (в микр.)], изпъкналата граница
на творческите възможности (в микр.) [изпъкналата граница на факторовотворческите възможности (в микр.)] и т.н.
ИЗПЪКНАЛА ГРАНИЦА НА СЪЗИДАТЕЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ
(convex frontier of the constructive possibility) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпъкнала граница на ингредиентно-съзидателните възможности (в
микр.) (същото като изпъкнала граница на съзидателните възможности (в
микр.));
изпъкнала граница на съзидателните възможности (в микр.).
ИЗПЪКНАЛА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА (convex economic problem) (ки)
– във:
двойнствена изпъкнала оптимизационна икономическа задача (същото
като двойнствена задача на изпъкналото програмиране);
изпъкнала оптимизационна икономическа задача (същото като задача на
изпъкналото програмиране);
изпъкала параметрична оптимизационна икономическа задача (вж.
параметрично програмиране).
ИЗПЪКНАЛА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА (convex economic game) – безкоалиционна икономическа игра на n участници, в която поне за един играч множеството от чисти икономически стратегии са изпъкнало подмножество (вж.
изпъкнало икономическо множество) на линейно /векторно/ икономическо
пространство, икономическата функция на неговата печалба (вж. функция на
печалбата в теорията на игрите в икономиката) е изпъкнала в това множество при каквито и да е икономически стратегии на останалите играчи. Ако
множеството на чистите икономически стратегии на всеки участник в изпъкналата икономическа игра е компактно и функциите на печалбата са непрекъснати, тогава съществува равновесна икономическа ситуация, в която играчите, имащи изпъкнали функции на печалбата, използват чисти икономически
стратегии. Крайна изпъкнала икономическа игра (finite convex economic
game) е налице, когато за всеки играч множеството на неговите чисти стратегии е компактно подмножество (вж. компактно икономическо пространство)
на някакво крайномерно линейно икономическо пространство, а функциите на
всички играчи са полилинейни. Неин частен случай е антагонистичната
крайна изпъкнала икономическа игра (antagonistic finite convex economic
game). Тя се задава с тройката A, B, H , където
A ⊂ Em , B ⊂ En ,

а икономическата функция H има вида
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------m

n

H (r , s ) = ∑ ∑ aij ri s j , r ∈ A, s ∈ B.
i =1 j =1

Ако µ и v са размерностите на множествата от оптимални икономически стратегии на играчите A и B, а ρ е рангът на матрицата ||aij||, тогава µ + v ≤ m + n –
ρ.
ИЗПЪКНАЛА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА (convex economic game) (ки) –
във:
антагонистична крайна изпъкнала икономическа игра (вж. изпъкнала
икономическа игра);
изпъкнала икономическа игра;
изпъкнала кооперативна икономическа игра;
крайна изпъкнала икономическа игра (вж. изпъкнала икономическа игра).
ИЗПЪКНАЛА ИКОНОМИЧЕСКА ОБВИВКА* (convex economic hull) на
произволно икономическо множество X в линейното /векторно/ икономическо
пространство E – най-малкото изпъкнало икономическо множество [X], съдържащо икономическото множество X (вж. минимално и максимално икономическо множество); икономическо множество [X], което е сечение от всички
икономически множества, съдържащи икономическото множество X. Състои
се от всички точки, които могат да бъдат представени във вид на изпъкнала
икономическа комбинация от произволно число икономически точки на множеството X. Свойства на изпъкналата икономическа обвивка са: (1) α[X] = [α
X]; (2) [X] + [Y] = [X + Y]; (3) ако икономическото множество X е ограничено,
то и изпъкналата икономическа обвивка [X] е ограничена. В случай че X е
множество на n-мерното евклидово икономическо пространство En, тогава
икономическото множество [X] притежава важното свойство, че всяка точка на
[X] може да бъде представена като изпъкнала икономическа комбинация на не
повече от n + 1 точки на X.
ИЗПЪКНАЛА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (convex economic function)
– икономическа функция g(x), определена в изпъкнало икономическо множество X на линейното /векторно/ икономическо пространство, която удовлетворява неравенството
g (λx + (1 – λ) y) ≤ λg(x) + (1 – λ) g(x)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------при всички λ ∈ [0,1]. В случай че областта на определението на изпъкналата
икономическа функция лежи в крайномерното икономическо пространство,
тогава g(x) е непрекъсната във всяка вътрешна икономическа точка на тази
област (вж. област на определението на икономическата функция). Да приемем, че x1, x2, …, xm са кои да е точки от областта на определението на изпъкналата икономическа функция g(x), а λ1, λ2, …, λm са неотрицателни числа, чиято сума е равна на единица. Тогава
m
 m
g  ∑ λi xi  ≤ ∑ λi g ( xi ).
 i =1
 i =1

Ако g(x) е два пъти непрекъснато диференцируема изпъкнала икономическа
функция, тогава матрицата на нейните втори производни е полуположително
определена.
ИЗПЪКНАЛА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (convex economic function)
(ки) – във:
изпъкнала икономическа функция;
изпъкнала линейна по части икономическа функция (вж. линейно по
части програмиране);
изпъкнала линейна по части целева икономическа функция (вж. линейно по части програмиране);
изпъкнала целева икономическа функция (вж. изпъкнало програмиране).
ИЗПЪКНАЛА КООПЕРАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА (convex cooperative economic game) – кооперативна икономическа игра, чиято характеристична икономическа функция при K , L ∈ I отговаря на условието
v( K ) + v( L) ≥ v( K U L) + v( K I L).

В изпъкналата икономическа игра c-ядрото е непразно и то съвпада с единственото решение на Дж. фон Нойман и О. Моргенщерн. Относно значението на
ползваните символи вж. кооперативна икономическа игра.
ИЗПЪКНАЛА КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО ПОЛЕЗНОСТНО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ*
(convex curve of the individual product utility consumer’s economic indifference) –
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вж. крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие.
ИЗПЪКНАЛА КРИВА НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОДУКТОВО
СТОЙНОСТНО ПРОИЗВОДИТЕЛСКО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ* (convex curve of the individual product value producer’s economic
indifference) – вж. крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие.
ИЗПЪКНАЛА ЛИНЕЙНА ПО ЧАСТИ ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ*
(convex piecewise-linear economic function) – вж. линейно по части програмиране.
ИЗПЪКНАЛА ЛИНЕЙНА ПО ЧАСТИ ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ
(convex piecewise-linear economic function) (ки) – във:
изпъкнала линейна по части икономическа функция (вж. линейно по
части програмиране);
изпъкнала линейна по части целева икономическа функция (вж. линейно по части програмиране).
ИЗПЪКНАЛА ЛИНЕЙНА ПО ЧАСТИ ЦЕЛЕВА ИКОНОМИЧЕСКА
ФУНКЦИЯ* (convex piecewise-linear objective /target/ economic function) – вж.
линейно по части програмиране.
ИЗПЪКНАЛА ОПТИМИЗАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА
(convex optimizational economic problem) – същото като задача на изпъкналото
програмиране в икономиката (като икономическа задача на изпъкналото програмиране).
ИЗПЪКНАЛА ОПТИМИЗАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА
(convex optimizational economic problem) (ки) – във:
двойнствена изпъкнала оптимизационна икономическа задача (същото
като двойнствена задача на изпъкналото програмиране);
изпъкнала оптимизационна икономическа задача (същото като задача на
изпъкналото програмиране);
изпъкала параметрична оптимизационна икономическа задача (вж.
параметрично програмиране).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗПЪКНАЛА ПАРАМЕТРИЧНА ОПТИМИЗАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА (convex parametric optimizational economic problem) – вж.
параметрично програмиране.
ИЗПЪКНАЛА ПО ЧАСТИ ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (convex piecewise economic function) (ки) – във:
изпъкнала линейна по части икономическа функция (вж. линейно по
части програмиране);
изпъкнала линейна по части целева икономическа функция (вж. линейно по части програмиране).
ИЗПЪКНАЛА ЦЕЛЕВА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (convex objective
/target/ economic fuction) – вж. изпъкнало програмиране.
ИЗПЪКНАЛО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО* (convex economic set) –
изпъкнало множество (convex set), съставено от икономически елементи;
икономическо множество X от линейното /векторното/ икономическо пространство E, в което, ако x1 и x2 са произволни елементи на това множество, то
при всяко 0 ≥ λ ≥ 1 икономическата точка
λx1 + (1 − λ ) x2 ∈ X .

Това означава, че икономическото множество X е изпъкнало, ако то изцяло съдържа отрязъка, определен от кои да е две негови точки. Изпъкнали икономически множества са икономическите множества, представляващи: отделната
икономическа точка x, сферата с произволен радиус, всяко подпространство на
евклидовото икономическо пространство En, като например всяко от икономическите полупространства
n

∑ aij x j ≤ bi (≥ bi ),

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

j =1

разделени от икономическата хиперравнина
n

∑ aij x j = bi .
j =1

Свойства на изпъкналите икономически множества са: (1) ако x1, x2, …, xm са
точки на икономическото множество X, на това множество принадлежи и вся-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка икономическа точка x, която е изпъкнала линейна икономическа комбинация* (convex linear economic combination) от точките
m

xi : x = ∑ λi xi = bi ,
i =1
m

където λi ≥ 0,

∑ λi = 1;

(2) сечението от изпъкнали икономически множества е

i =1

също изпъкнало икономическо множество; (3) в евклидовото икономическо
пространство En кои да е две изпъкнали икономически множества X и Y, които
нямат общи точки, могат да бъдат разделени с ненулева линейна икономическа функция* (linear economic function), т.е. да се намери такава икономическа
функция f, щото f(x) ≤ f(y) за всички x ∈ X и y ∈ X [това свойство изразява теоремата за отделимостта /сепарабелността/ на изпъкналите множества
(theorem of convex sets separability)]. Аналогично твърдение е вярно и за произволно линейно икономическо пространство* (linear economic space), но при
условие, че едно от икономическите множества има вътрешна икономическа
точка (вътрешна по отношение на разглежданото пространство). При построги изисквания, които могат да се предявявани към изпъкналите множества
X и Y, може да се гарантира съществуването на ненулева линейна икономическа функция, която да разделя тези две множества: f(x) ≤ α < α + ε ≤ f(y) за всички x ∈ X и y ∈ X , където α е някаква константа, а ε > 0. В евклидовото икономическо пространство En за това е достатъчно X и Y да са затворени икономически множества, да не се пресичат и поне едно от тях да е ограничено. Във
всяка гранична точка y на изпъкналото икономическо множество X ∈ E n може
да бъде определена такава поне една линейна икономическа функция f, наричана опорна икономическа функция (support economic function) към множеството X в точката y, щото f(y) ≥ f(x) за всички x ∈ X . Разграничават се различни
специални конструкции на изпъкналите икономически множества като изпъкналият икономически конус, изпъкналият икономически многостен, изпъкналото многостенно икономическо множество, изпъкналият многостенен икономически конус. Изпъкналите икономически множества намират широко приложение в използването на нелинейното математическо програмиране и линейното математическо програмиране в икономиката, в теорията на оптималното икономическо управление, в диференциалните икономически игри.
ИЗПЪКНАЛО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО (convex economic set)
(ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпъкнало икономическо множество;
изпъкнало многостенно икономическо множество.
ИЗПЪКНАЛО МНОГОСТЕННО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО*
(convex polytopic economic set) – изпъкнало икономическо множество, което е
образувано от пресичането на краен брой икономически полупространства*
(economic semi-spaces) от вида
n

∑ aij x j ≤ bi , i = 1, 2, ..., m,
j =1

на крайномерно евклидово икономическо пространство. Всяко изпъкнало
многостенно икономическо множество може да бъде представено като сума от
изпъкнал икономически многостен и изпъкнал многостенен икономически конус.
ИЗПЪКНАЛО МНОЖЕСТВО (convex set) (ки) – във:
изпъкнало икономическо множество;
изпъкнало многостенно икономическо множество;
теорема за отделимостта /сепарабелността/ на изпъкналите множества (вж. изпъкнало икономическо множество).
ИЗПЪКНАЛО ПАРАМЕТРИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ (convex parametric
programming) в икономиката – вж. параметрично програмиране.
ИЗПЪКНАЛО ПРОГРАМИРАНЕ (convex programming) в икономиката –
раздел на математическото програмиране, в частност – на нелинейното
програмиране, при което се минимизира изпъкнала целева икономическа
функция* (convex objective /target/ economic fuction), а ограничителните икономически условия също се задават като изпъкнали икономически функции.
Общият вид на задачата на изпъкналото програмиране в икономиката, т.е. на
изпъкналата оптимизационна икономическа задача, е следният: да се намери
минимумът F* на целевата икономическа функция g0(x) при условията gi(x) ≤
0, i = 1, 2, …, m, където x е n-мерен вектор на инструменталните икономически променливи xj, j = 1, 2, …, n, а gi(x) ≤ 0, i = 0, 1, 2, …, m, са изпъкнали икономически функции. Характеристиката на икономическия минимум F* се дава
от теоремата на Х. Кун и А. Такер: ако x* е решение на икономическата задача на изпъкналото програмиране, тогава се намират такива неотрицателни и не
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------всички равни на нула
y0∗ , y1∗ , y 2∗ , ..., y m∗ , щото

икономически

m

m

i =0

i =0

множители

на

Ж.

Лагранж

∑ yi∗ g i ( x*) ≤ ∑ yi∗ g i ( x).
При това, ако y0∗ > 0, тогава горните условия са достатъчни за съществуването
на икономическия екстремум. Има ред условия, при които може да се гарантира, че y0∗ > 0. Според най-простото от тях, ако съществува такава икономическа точка x1, че gi (x1) < 0, i = 1, 2, …, m, тогава може да се положи, че y0∗ = 1. В
такъв случай теоремата на Х. Кун и А. Такер (приложена към функционирането на оптималните икономически системи) може да се преформулира в
следния еквивалентен вид. Полагаме
m

ϕ ( x, y ) = g 0 ( x) + ∑ yi∗ g i ( x).
i =1

Тогава, за да бъде точката x* решение на икономическата задача на изпъкналото програмиране, е необходимо и достатъчно съществуването на такива
икономически множители на Ж. Лагранж yi∗ ≥ 0, i = 1, 2, ..., m, щото

ϕ ( x ∗ , y ) ≤ ϕ ( x ∗ , y ∗ ) ≤ ϕ ( x, y ∗ ),
като тава неравенство се изпълнява за всички x, както и за всички
yi∗ ≥ 0, i = 1, 2, ..., m.

В такъв случай (x*, y*) е оптимална седлова икономическа точка на икономическата функция φ (x, y).
Приведените по-горе условия за съществуването на икономически екстремум на задачата на изпъкналото програмиране са представени в глобална
форма. Те обаче могат да бъдат формулирани и в диференциална форма. За
целта да приемем, че f(x) е изпъкнала икономическа функция, определена за
всички x. Приемаме също, че ∂f (x) е икономическо множество на такива вектори c, за които при всички y се изпълнява неравенството f(y) – f(x) ≥ (c, y – x),
където дясната страна на това неравенство е скаларно произведение (вж. матрица). Икономическото множество ∂f (x) е непразно, изпъкнало, затворено и
ограничено (вж. изпъкнало икономическо множество, затворено икономическо множество и ограничено икономическо множество). В случай, че f(x) е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диференцируема икономическа функция* (differentiable economic function)
(т.е. икономическа функция, която има диференциал) в точката x, тогава множеството ∂f (x) е съставено от единствен вектор c, който съвпада с градиента
на икономическата функция f(x), т.е.
 ∂f ∂f
∂f 
.
c = 
,
, ...,
∂xn 
 ∂x1 ∂x2

За да бъде точката x* решение на икономическата задача на изпъкналото програмиране е необходимо да се намерят такива, не всички равни на нула, икономически множители на Ж. Лагранж
yi∗ ≥ 0, i = 0, 1, 2, ..., m,

и такива вектори
c i ∈ ∂g i ( x*), i = 0, 1, 2, ..., m,

щото
m

∑ λ∗i c i = 0,
i =0

като λ∗i g i ( x*) = 0, i = 1, 2, ..., m. Посочените условия са достатъчни, ако λ∗0 > 0.
Следващите формули за изчисляване на икономическите множества ∂f (x)
позволяват ефективно да се записва в диференциална форма необходимото условие за икономическия екстремум при изпъкналото програмиране: (1) ако f(x)
= γ1f1(x) + γ2f2(x) и γ1, γ2 ≥ 0, тогава
∂f ( x) = γ 1∂f1 ( x) + γ 2 ∂f 2 ( x);
(2) ако
f ( x) = max f i ( x),
1≤ i ≤ k

тогава за всяко c ∈ ∂f (x) ще се намерят такива числа yi и такива вектори
c i ∈ ∂f i (x), i ∈ I (x), щото
c=

∑ λi c i , ∑ λi = 1, λi ≥ 0,
i ∈I ( x )

i ∈ I ( x).

i ∈I ( x )

С I(x) е означено множеството на такива индекси i, за които f(x) = fi(x). Тези
формули позволяват да се построят множествата ∂f (x) за изпъкналите иконо198
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически функции, които са образувани в резултат на суперпозиция (т.е. като
сложни икономически функции) от други изпъкнали икономически функции.
При друг случай икономическата задача на изпъкналото програмиране
може да се постави във форма, при която ограниченията на инструменталните
икономически променливи не са зададени във вид на неравенства. Приемаме,
че трябва да се минимизира изпъкналата целева икономическа функция f(x)
при условие, че x принадлежи на изпъкналото икономическо множество X и
че точката x* е решение на тази задача. Определяме изпъкнал икономически
конус K(x*) като икономическо множество от всички елементи y, представими
във вида y = λ(x – x*), където λ > 0, x ∈ X . Спрегнат (или още двойнствен) по
отношение на K(x*) е икономическият конус K*(x*), представляващ икономическо множество от всички вектори c, които удовлетворяват неравенството (c,
y) ≥ 0 за всички y ∈ K (x*), където (c, y) е скаларно произведение. Тогава, за да
бъде точката x* решение на поставената икономическа задача на изпъкналото
програмиране, е необходимо и достатъчно да съществува такъв вектор c*, щото
c* ∈ ∂f ( x*) и c* ∈ K * ( x*).

За численото решаване на икономическите задачи на изпъкналото програмиране се използват такива разработени в литературата ефективни алгоритми като методът на възможните направления, методът на отсичащата хиперравнина, методът на обобщените градиенти.
ИЗПЪКНАЛО ПРОГРАМИРАНЕ (convex programming) (ки) – във:
двойнствена задача на изпъкналото програмиране;
изпъкнало параметрично програмиране (вж. параметрично програмиране);
изпъкнало програмиране;
теорема за двойствеността на изпъкналото програмиране (вж. двойнствена задача на изпъкналото програмиране).
ИЗПЪКНАЛО-КОМБИНИРАНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ НАЧИНИ НА
ПРОИЗВОДСТВО (convexo-combined technological modes of production) –
технологични начини на производство, които едновременно притежават
свойствата за адитивност и автономност, т.е. когато образуват изпъкнала комбинация (изпъкнало икономическо множество). Именно изпъкналите комбинации образуват новите технологични начини на производство (new
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------technological mode of production). Те са технологични начини на производство,
които едновременно са адитивни технологични начини на производство и автономни технологични начини на производство.

ИЗПЪКНАЛОСТ (protuberance) (кд) – във:
аксиома за строгата икономическа изпъкналост;
изпъкналост на кривата на полезностното икономическо безразличие
(вж. крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие);
изпъкналост на кривата на стойностното икономическо безразличие
(вж. крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие).
ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА ПОЛЕЗНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (convexity of the utility economic indifference curve) –
вж. крива на индивидуалното продуктово полезностно потребителско икономическо безразличие.
ИЗПЪКНАЛОСТ НА КРИВАТА НА СТОЙНОСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (convexity of the value economic indifference curve) –
вж. крива на индивидуалното продуктово стойностно производителско икономическо безразличие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ* (executive block of the stabilizing dynamic economic regulation) –
вж. принцип на изходното стабилизиращо икономическо регулиране.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ* (implementationary ecocorenomic dispotant) – същото като изпълнителен икокореномически
субтицентит и като изпълнително центитално икокореномическо субтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ* (implementationary ecocorenomic dispotite) – същото като изпълнителен икокореномически
субтиуницентит и като изпълнително уницентитално икокореномическо субтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (implementationary ecocorenomic incentite) – същото като изпълнително инцентитално икокореномическо участие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИИНЦЕНТИТ*
(implementationary ecocorenomic obtiincentite) – същото като изпълнителна инцентитална икокореномическа заделеност и като изпълнително инцентитално икокореномическо обтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ* (implementationary ecocorenomic obtisubstantite) – същото като изпълнителен икокореномически обтит.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ* (implementationary ecocorenomic obtisubstantite) – същото като изпълнително икокореномическо обтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ* (implementationary
ecocorenomic obtite), изпълнителен икокореномически обтисубстантит, (*) –
вътрешен изпълнителен статут (вътрешно-присъщ изпълнителен статут)
на икокореномическия предмет (в т.ч. и на икокореномическия обект и на икокореномическата система, която е негово системно отражение в човешкото
съзнание) [или още вътрешен изпълнителен икокореномически статут*
(internal implementationary ecocorenomic statute)]; една от разновидностите на
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическия обтит (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическото изпълнение* (ecocorenomic implementation), последното като общо
понятие за икокореномическо творчество* (ecocorenomic creation) и икокореномическа работа* (ecocorenomic work); общо понятие за творчески икокореномически обтит и работен икокореномически обтит, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност); изпълнителен обтит на икокореномическия предмет (и изпълнителен
обтит на изпълнителния субтит на икокореномическия предмет). Той е комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от изпълнителен
икотехномическия обтиобективит (вж. изпълнителен икотехномически
обективит) и изпълнителен икономическия обтисубективит (вж. изпълнителен икономически субективит) (както и общо понятие за изпълнителен икореномически обтисубстантит (в т.ч. и за изпълнителен икономически обтисубективит и изпълнителен икотехномически обтиобективит) и изпълнителен икоуниреномически обтисубстантит, които съобразно с форномическата
съставност са негови разновидности), където изпълнителният икономически
обтисубективит е изпълнителна икономическа оценка на изпълнителния икотехномически обтиобективит. Изпълнителният икокореномически обтит е такава субстантивностна изпълнителна оценка на изпълнителния икокореномически предмет (респ. на изпълнителния икокореномически ингредиент), дадена от изпълнителния икокореномически субект, която е съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован критерий (непосредствено непостижим
за оценяващите възможности на субекта), който (при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият за него от гледна точка на
неговия субективен интерес: това е обективно-изисквана субстантивностна
изпълнителна оценка или още обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е обективносубстантивностна изпълнителна икокореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical ecocorenomic implementationary appraisement [на която отговаря
обективно-субстантивностният изпълнителен икокореномически ингредиент, който е обективно-изискван субстантивностен изпълнителен ингредиент или още обективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен изпълнителен ингредиент]; в този смисъл тя е опосредственосубстантивностна изпълнителна икокореномическа оценка (респ. опосредствено-субстантивностен изпълнителен икокореномически ингредиент).
Начинът на субективизиране на изпълнителния икокореномическия обтит е изпълнителният икокореномически субтит (изпълнителният икокоре2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически субтисубстантит). Изпълнителният икокореномически обтит и
изпълнителният икокореномически субтит са категории на статута на изпълнителния икокореномически предмет* (statute of the implementationary
ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Изпълнителният икокореномическия обтит се
снема в изпълнителния икокореномически субтит: изпълнителният икокореномически субтит е изпълнителния икокореномически обтит в снет вид. Изпълнителният икокореномически субит е скрит в изпълнителния икокореномически обтит, а изпълнителният икокореномическия обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на изпълнителния икокореномически предмет] се разкрива чрез изпълнителния икоконоремически субтит
[който е вторичният (производният) и решаващият статут на изпълнителния
икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж.
табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Изпълнителен икокореномически обтит (ИП = изпълнителен)
ИП икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ИП икореномически
ингредиент)
(ИП икореномически
субстантит;
ИП икореномически
статит)

ИП икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ИП икоуниреномически
ингредиент)
(ИП икоуниреномически
субстантит;
ИП икоуниреномически
статит)

ИП икокореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ИП икокореномически
ингредиент)
(ИП икокореномически
субстантит;
ИП икокореномически
статит)

Обективен
ИП икореномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
ИП икореномически
ингредиент)
(ИП икореномически
обтисубстантит;
ИП икореномически
обтит)

Обективен
ИП икоуниреномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
ИП икоуниреномически
ингредиент)
(ИП икоуниреномически
обтисубстантит;
ИП икоуниреномически
обтит)

Обективен
ИП икокореномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
ИП икокореномически
ингредиент)
(ИП икокореномически
обтисубстантит;
ИП икокореномически
обтит)

Субективен
ИП икореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
ИП икореномически
ингредиент)
(ИП икореномически
субтисубстантит;
ИП икореномически
субтит)

Субективен
ИП икоуниреномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
ИП икоуниреномически
ингредиент)
(ИП икоуниреномически
субтисубстантит;
ИП икоуниреномически
субтит)

Субективен
ИП икокореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
ИП икокореномически
ингредиент)
(ИП икокореномически
субтисубстантит;
ИП икокореномически
субтит)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(ecocorenomic obtitranscentite) – същото като изпълнителна трансцентитална
икокореномическа заделеност и като изпълнително трансцентитално икокореномическо обтиучастие.
4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИУНИЦЕНТИТ*
(implementationary ecocorenomic obtiunicentite) – същото като изпълнителна
уницентитална икокореномическа заделеност и като изпълнително уницентитално икокореномическо обтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИЦЕНТИТ*
(implementationary ecocorenomic obticentite) – същото като изпълнителна центитална икокореномическа заделеност и като изпълнително центитално икокореномическо обтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБСТАНТИТ (implementationary ecocorenomic statisubstantite) – същото като изпълнителен икокореномически субстантит;
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (implementationary ecocorenomic substantite), изпълнителен икокореномически статит,
изпълнителен икокореномически статисубстантит, изпълнително икокореномическо участие, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от изпълнителен икономически субективит и изпълнителен
икотехномически обективит (както и общо понятие за изпълнителен икореномически субстантит (в т.ч. и за изпълнителен икономически субективит и
изпълнителен икотехномически обективит) и изпълнителен икоуниреномически субстантит, които съобразно с форномическата съставност са негови
разновидности), където изпълнителеният икономически субективит е изпълнителена икономическа оценка на изпълнителния икотехномически обективит;
една от разновидностите на икокореномическия субстантит (вж.) и един от
конкретните изрази на икокореномическото изпълнение* (ecocorenomic implementation), последното като общо понятие за икокореномическо творчество* (ecocorenomic creation) и икокореномическа работа* (ecocorenomic work);
общо понятие за творчески икокореномически субстантит и работен икокореномически субстантит, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство
(вж. ценностна икономическа ингредиентност). Негов частен случай е статидно-субстантивностният изпълнителен икокореномически ингредиент* (statedly-substantivitical implementationary ecocorenomic ingredient), какъвто е всеки изпълнителен икокореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се прави между изпълнителния икономическия субективит и изпълнителния икотехномически обективит (като негови съставни елементи), е според тяхната субстанциална природа (дали тя, съответно, е обективна или су5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бективна), т.е. според тяхната субстанциалност, и по-специално от гледна точка на отношението, което изпълнителният икокореномически субект има към
природата на наблюдавания и оценявания изпълнителен икокореномически
предмет, което означава според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност. От своя страна, изпълнителният икотехномически обективит е
общо понятие за изпълнителен икотехномически обтиобективит и изпълнителен икотехномически субтиобективит, а изпълнителният икономически
субективит е общо понятие за изпълнителен икономически обтисубективит и изпълнителен икономически субтисубективит (вътре във всяка една
от тези двойки понятия разграничението се прави според общностния икореномически статут на изпълнителния икореномически субект, т.е. от гледна
точка на природата на наблюдението и оценяването на изпълнителния икокореномически субстантит, което се извършва от изпълнителния икокореномически субект) (табл. 1). Вж. икореномически субект.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Изпълнителен икокореномически субстантит (ИП = изпълнителен)
ИП икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ИП икореномически
ингредиент)
(ИП икореномически
субстантит;
ИП икореномически
статит)

ИП икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ИП икоуниреномически
ингредиент)
(ИП икоуниреномически
субстантит;
ИП икоуниреномически
статит)

ИП икокореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ИП икокореномически
ингредиент)
(ИП икокореномически
субстантит;
ИП икокореномически
статит)

Обективен
ИП икореномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
ИП икореномически
ингредиент)
(ИП икореномически
обтисубстантит;
ИП икореномически
обтит)

Обективен
ИП икоуниреномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
ИП икоуниреномически
ингредиент)
(ИП икоуниреномически
обтисубстантит;
ИП икоуниреномически
обтит)

Обективен
ИП икокореномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
ИП икокореномически
ингредиент)
(ИП икокореномически
обтисубстантит;
ИП икокореномически
обтит)

Субективен
ИП икореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
ИП икореномически
ингредиент)
(ИП икореномически
субтисубстантит;
ИП икореномически
суб-тит)

Субективен
ИП икоуниреномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
ИП икоуниреномически
ингредиент)
(ИП икоуниреномически
субтисубстантит;
ИП икоуниреномически
субтит)

Субективен
ИП икокореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
ИП икокореномически
ингредиент)
(ИП икокореномически
субтисубстантит;
ИП икокореномически
субтит)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИИНЦЕНТИТ*
(implementationary ecocorenomic subtiincentite) – същото като изпълнителна
икокореномическа феност и като изпълнително инцентитално икокореномическо субтиучастие.
7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ*
(implementationary ecocorenomic subtisubstantite) – същото като изпълнителен
икокореномически субтит и като изпълнително икокореномическо субтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТ* (implementationary
ecocorenomic subtite), изпълнителен икокореномически субтисубстантит,
(*) – външен изпълнителен статут (външно-присъщ изпълнителен статут)
на икокореномическия предмет (в т.ч. и на икокореномическия обект и на икокореномическата система, която е негово системно отражение в човешкото
съзнание) [или още външен изпълнителен икокореномически статут* (external implementationary ecocorenomic statute)]; една от разновидностите на икокореномическия субтит (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическото изпълнение* (ecocorenomic implementation), последното като общо
понятие за икокореномическо творчество* (ecocorenomic creation) и икокореномическа работа* (ecocorenomic work); общо понятие за творчески икокореномически субтит и работен икокореномически субтит, но не и двете
заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност); изпълнителен субтит на икокореномическия предмет (и изпълнителен
субтит на изпълнителния обтит на икокореномическия предмет). Той е комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от изпълнителния
икотехномически субтиобективит (вж. икотехномически обективит) и изпълнителния икономически субтисубективит (вж. изпълнителен икономически субективит) (както и общо понятие за изпълнителен икореномически
субтисубстантит (в т.ч. и за изпълнителен икономически субтисубективит и
изпълнителен икотехномически субтиобективит) и изпълнителен икоуниреномически субтисубстантит, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където изпълнителният икономически субтисубективит е изпълнителна икономическа оценка на изпълнителния икотехномически субтиобективит. Изпълнителният икокореномическият субтит е такава субстантивностна изпълнителна оценка на изпълнителния икокореномически предмет (респ. на изпълнителния икокореномически ингредиент), дадена от
изпълнителния икокореномически субект, която е съобразена с (произтича
от) собствен (вътрешно-конституиран и отразяващ вътрешно субективно виждане) субективен критерий на субекта, който в общия случай може да не е найдобрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да постигне повече):
8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------това е субективно-изисквана субстантивностна изпълнителна оценка или
още субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна изпълнителна
икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical implementationary ecocorenomic appraisement [на която отговаря субективно-субстантивностният
изпълнителен икокореномически ингредиент, който е субективно-изискван
субстантивностен изпълнителен ингредиент или още субективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен изпълнителен ингредиент]; в
този смисъл тя е непосредствено-субстантивностна изпълнителна икокореномическа оценка (респ. непосредствено-субстантивностен изпълнителен икокореномически ингредиент).
Изпълнителният икокореномически субтит (изпълнителният икокореномически субтисубстантит) е начинът на субективизиране на изпълнителния
икокореномическия обтит. Изпълнителният икокореномически обтит и изпълнителният икокореномически субтит са категории на статута на изпълнителния икокореномически предмет* (statute of the implementationary
ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Изпълнителният икорекономически обтит се
снема в изпълнителния икореномически субтит: изпълнителният икокореномически субтит е изпълнителния икокореномически обтит в снет вид. Изпълнителният икокореномически субит е скрит в изпълнителния икокореномически обтит, а изпълнителният икокореномически обтит [който е първичният
(примитивният) и определящият статут на изпълнителния икокореномически
предмет] се разкрива чрез изпълнителния икоконоремически субтит [който е
вторичният (производният) и решаващият статут на изпълнителния икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Изпълнителен икокореномически субтит (ИП = изпълнителен)
ИП икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ИП икореномически
ингредиент)
(ИП икореномически
субстантит;
ИП икореномически
статит)

ИП икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ИП икоуниреномически
ингредиент)
(ИП икоуниреномически
субстантит;
ИП икоуниреномически
статит)

ИП икокореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ИП икокореномически
ингредиент)
(ИП икокореномически
субстантит;
ИП икокореномически
статит)

Обективен
ИП икореномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
ИП икореномически
ингредиент)
(ИП икореномически
обтисубстантит;
ИП икореномически
обтит)

Обективен
ИП икоуниреномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
ИП икоуниреномически
ингредиент)
(ИП икоуниреномически
обтисубстантит;
ИП икоуниреномически
обтит)

Обективен
ИП икокореномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
ИП икокореномически
ингредиент)
(ИП икокореномически
обтисубстантит;
ИП икокореномически
обтит)

Субективен
ИП икореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
ИП икореномически
ингредиент)
(ИП икореномически
субтисубстантит;
ИП икореномически
субтит)

Субективен
ИП икоуниреномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
ИП икоуниреномически
ингредиент)
(ИП икоуниреномически
субтисубстантит;
ИП икоуниреномически
субтит)

Субективен
ИП икокореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
ИП икокореномически
ингредиент)
(ИП икокореномически
субтисубстантит;
ИП икокореномически
субтит)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(implementationary ecocorenomic subtitranscentite) – същото като изпълнителна
икокореномическа ценностност и като изпълнително трансцентитално икокореномическо субтиучастие.
10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(implementationary ecocorenomic subtiunicentite) – същото като изпълнителен
икокореномически диспотит и като изпълнително уницентитално икокореномическо субтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИЦЕНТИТ*
(implementationary ecocorenomic subticentite) – същото като изпълнителен икокореномически диспотант и като изпълнително центитално икокореномическо субтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТРАНСЦЕНТИТ*
(implementationary ecocorenomic transcentite) – същото като изпълнително
трансцентитално икокореномическо участие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (implementationary ecocorenomic unicentite) – същото като изпълнително уницентитално
икокореномическо участие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (implementationary ecocorenomic centite) – същото като изпълнително центитално икокореномическо участие.
ИЗПЪЛНИТЕЛEН ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ* (implementationary
economic dispotant) – същото като изпълнителна центитална икономическа
субтизначимост и като изпълнителен икономически субстицентит.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ* (implementationary
economic dispotite) – същото като изпълнителна уницентитална икономическа
субтизначимост и като изпълнителен икономически субтиуницентит.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС (implementationary
economic interest) – същото като изпълнителна икореномическа обтизначимост.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС (implementationary
economic interest) (ки) – във:
изпълнителен икономически интерес (ъщото като изпълнителна икореномическа обтизначимост);

11
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпълнителен инцентитален икономически интерес (същото като изпълнителна инцентитална икономическа обтизначимост и изпълнителен икономически обтиинцентит);
изпълнителен трансцентитален икономически интерес (същото като изпълнителна трансцентитална икономическа обтизначимост и изпълнителен
икономически обтитрансцентит);
изпълнителен уницентитален икономически интерес (същото като изпълнителна уницентитална икономическа обтизначимост и изпълнителен икономически обтиуницентит);
изпълнителен центитален икономически интерес (същото като изпълнителна центитална икономическа обтизначимост и изпълнителен икономически обтицентит).
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (implementationary
economic incentite) – същото като изпълнителна инцентитална икономическа
значимост.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
МЕХАНИЗЪМ*
(executive
economic mechanism) – звено в системата на икономическо управление, което
извършва такива промени в (респ. такова пренастройване на) нейната управляваща икономическа подсистема, което позволява на последната от своя страна
да измени режима на функциониране на управляемата икономическа подсистема. Според вида на своите изходни икономически въздействия изпълнителните икономически механизми могат да бъдат с непрекъснато или с дискретно
действие, както и с постоянна или с променлива скорост. В значителен брой
случаи изпълнителните икономически механизми имат местни обратни икономически връзки.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (implementationary economic obtiincentite) – същото като изпълнителна инцентитална икономическа обтизначимост и като изпълнителен инцентитален икономически
интерес.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИОБЕКТИВИТ* (implementationary economic obtisubjectivit) – вж. икономически изпълнителен субективит.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(implementationary economic obtitranscentite) – същото като изпълнителна
12
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансцентитална икономическа обтизначимост и като изпълнителен трансцентитален икономически интерес.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (implementationary economic obticentite) – същото като изпълнителна центитална икономическа обтизначимост и като изпълнителен центитален икономически интерес.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
ОБТИУНИЦЕНТИТ*
(implementationary economic obtiunicentite) – същото като изпълнителна уницентитална икономическа обтизначимост и като изпълнителен уницентитален икономически интерес.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБЕКТИВИТ* (implementationary economic statisubjectivit) – същото като изпълнителен икономически субективит.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКТИВИТ* (implementationary economic subjectivit), изпълнителен икономически статисубективит, (*)
– външна изпълнителна субстантивност (външно-представена изпълнителна субстантивност) на икономическия предмет (в т.ч. и на икономическия
обект и на икономическата система, която е негово системно отражение в
човешкото съзнание) [или още външна изпълнителна икономическа субстантивност* (external implementationary economic substantivity)]; една от разновидностите на икономическия субективит (вж.) и един от конкретните изрази на икономическото изпълнение* (economic implementation), последното
като общо понятие за икономическо творчество* (economic creation) и икономическа работа* (economic work); общо понятие за творчески икономически субективит и работен икономически субективит, но не и двете заедно в
тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност);
изпълнителен субективит на икономическия предмет (и изпълнителен субективит на изпълнителния обективит на икономическия предмет). Той е такава
изпълнителна икономическа оценка на икотехномическия предмет (в т.ч. и на
икотехномическия ингредиент), дадена от изпълнителния икономическия субект, която според субективното му икономическо виждане съответства на
неговия изпълнителен икономически интерес, но съобразно с неговата (на
предмета, в т.ч. и на ингредиета) субективна природа. Икономическият субект
субективизира изпълнителните икономически предмети (в т.ч. и изпълнителните икономически ингредиенти) и затова по определение (и от субстантив13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностна гледна точка) те са субективностни изпълнителни икономически
предмети* (subjectivitical implementationary economic things) [в т.ч. и субективностни изпълнителни икономически ингредиенти* (subjectivitical implementationary economic ingredients)]. Ето защо изпълнителната икономическа
оценка е субективностна изпълнителна икономическа оценка* (subjectivitical implementationary economic appraisement). Субективното икономическо
виждане на икономическия субект за изпълнителните икономически предмети
(респ. ингредиенти) е субективностно виждане (тъй като то произтича от субективната природа на оценяващия субект).
Изпълнителният икономически субективит (изпълнителният икономически статисубективит) е начинът на икономизиране на изпълнителния
икотехномически обективит (казано по-общо, изпълнителната икономика е
икономизирана изпълнителна икотехномика). Изпълнителният икотехномически обективит и изпълнителният икономически субективит са категории на
изпълнителната субстантивност на икореномическия предмет* (implementationary substantivity of the ecorenomic thing), като в частност представляват
относително различни степени (равнища) на тази субстантивност. Изпълнителният икотехномически обективит се снема в изпълнителния икономически
субективит: изпълнителният икономически субективит е изпълнителния икотехномически обективит в снет вид. Изпълнителният икономически субективит е скрит в изпълнителния икотехномически обективит, а изпълнителният
икотехномически обективит [който е първичната (примитивната) и определящата субстантивност на изпълнителния икореномически предмет] се разкрива
чрез изпълнителния икономически субективит [който е вторичната (производната) и решаващата субстантивност на изпълнителния икореномически
предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според общностния икореномически статут основни разновидности на
изпълнителния икономически субективит са (вж. табл. 1):
(1) изпълнителният икономически обтисубективит* (implementationary
economic obtiobjectivit) [същото като обективно-субективностен изпълнителен икономически предмет* (objectively-objectivitical implementationary
economic thing) и като субектностен изпълнителен икономически предмет*
(objectiveneous implementationary economic thing)], респ. обективносубективностният изпълнителен икономически ингредиент* (objectivelyobjectivitical implementationary economic ingredient) [същото като субектностен изпълнителен икономически ингредиент* (objectiveneous implementationary economic ingredient)] – когато икономическият субект е обективно14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субективностен изпълнителен икономически субект (същото като субектностен изпълнителен икономически субект); при него субективностната
оценка е съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован обективен
критерий (непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който (при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е
най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес: това е
обективно-изисквана субективностна изпълнителна оценка или още обективно отражение на обективно-необходимата субективностна изпълнителна
оценка, т.е. е обективно-субективностна изпълнителна икономическа
оценка* (objectively-subjectivitical implementationary economic appraisement),
което е същото като субектностна изпълнителна икономическа оценка*
(subjectiveneous implementationary economic appraisement) [на която отговаря
обективно-субективност-ният изпълнителен икономически ингредиент,
който е обективно-изискван субективностен изпълнителен ингредиент
или още обективно отражение на обективно-необходимия субективностен изпълнителен ингредиент]. В този смисъл тя е опосредствено-субективностна
изпълнителна икономическа оценка (респ. опосредствено-субективностен изпълнителен икономически ингредиент).
(2) изпълнителният икономически субтисубективит* (implementationary economic subtiobjectivit) [същото като субективно-субективностен изпълнителен икономически предмет* (subjectively-subjectivitical implementationary economic thing) и като субективистичен изпълнителен икономически
предмет* (subjectivistical implementationary economic thing)], респ. субективно-субективностният изпълнителен икономически ингредиент* (subjectively-subjectivitical implementationary economic ingredient) [същото като субективистичен изпълнителен икономически ингредиент* (subjectivistical
implementationary economic ingredient)] – когато изпълнителният икономически
субект е субективно-субективностен изпълнителен икономически субект
(същото като субективистичен изпълнителен икономически субект); при
него субективностната изпълнителна оценка е съобразена с (произтича от)
собствен (вътрешно-конституиран и отразяващ вътрешно субективно виждане)
субективен критерий на субекта, който в общия случай може да не е найдобрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да постигни повече):
това е субективно-изисквана изпълнителна субективностна оценка или
още субективно отражение на обективно-необходимата изпълнителна субективностна оценка, т.е. е субективно-субективностна изпълнителна иконо15
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа оценка* (subjectively-subjectivitical implementationary economic appraisement), което е същото като субективистична изпълнителна икотехномическа оценка* (subjectivistical implementationary ecotechnomic appraisement) [на която отговаря субективно-субективностният изпълнителен
икономически ингредиент, който е субективно-изискван изпълнителен субективностен ингредиент или още субективно отражение на обективнонеобходимия субективностен изпълнителен ингредиент]; в този смисъл тя е
непосредствено-субективностна изпълнителна икономическа оценка (респ. непосредствено-субективностен изпълнителен икономически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителния икореномически ингредиент според субстантивностната икореномическа ингредиентност и общностния икореномически статут и мястото на изпълнителния икотехномически субективит при тях (ИП = изпълнителен)
ИП икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ИП икореномически
ингредиент)
(ИП икореномически
субстантит;
ИП икореномически
статит)

ИП икономически
ингредиент
(статидносубективностен
ИП икореномически
ингредиент)
(ИП икономически
субективит;
ИП икономически
статисубективит)

ИП икотехномически
ингредиент
(статиднообективностен
ИП икореномически
ингредиент)
(ИП икотехномически
обективит;
ИП икотехномически
статиобективит)

Обективен
ИП икореномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
ИП икореномически
ингредиент)
(икореномически
ИП обтисубстантит;
ИП икореномически
обтит)

Обективносубективностен
ИП икономически
ингредиент =
= субектностен
ИП икономически
ингредиент
(ИП икономически
обтисубективит)

Обективнообективностен
ИП икотехномически
ингредиент =
= обектностен
ИП икотехномически
ингредиент
(ИП икотехномически
обтиобективит)

Субективен
ИП икореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
ИП икореномически
ингредиент)
(ИП икореномически
субтисубстантит;
ИП икореномически
субтит)

Субективносубективностен
ИП икономически
ингредиент =
= субективистичен
ИП икономически
ингредиент
(ИП икономически
субтисубективит)

Субективнообективностен
ИП икотехномически
ингредиент =
= обективистичен
ИП икономически
ингредиент
(ИП икотехномически
субтиобективит)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБТИИНЦЕНТИТ*
(implementationary economic subtiincentite) – същото като изпълнителна инцен17
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------титална икономическа субтизначимост и като изпълнителна икономическа
феност.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБЕКТИВИТ* (implementationary economic subtisubjectivit) – вж. изпълнителен икономически субективит.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(implementationary economic subtitranscentite) – същото като изпълнителна
трансцентитална икономическа субтизначимост и като изпълнителна икономическа ценност.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(implementationary economic subtiunicentite) – същото като изпълнителен уницентитална икономическа субтизначимост и като изпълнителен икономически диспотит.
ИЗПЪЛНИТЕЛEН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (implementationary economic subticentite) – същото като изпълнителна центитална икономическа субтизначимост и като изпълнителен икономически диспотант.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (implementationary economic transcentite) – същото като изпълнителна трансцентитална икономическа значимост.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (implementationary
economic unicentite) – същото като изпълнителна уницентитална икономическа значимост.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (implementationary
economic centite) – същото като изпълнителна центитална икономическа значимост.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ДИСПОТАНТ*
(implementationary ecorenomic dispotant) – същото като изпълнителен икореномически субтицентит и като изпълнително центитално икореномическо субтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ* (implementationary ecorenomic dispotite) – същото като изпълнителен икореномически субтиу18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ницентит и като изпълнително уницентитално икореномическо субтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (implementationary ecorenomic incentite) – същото като изпълнително инцентитално икореномическо участие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИИНЦЕНТИТ*
(implementationary ecorenomic obtiincentite) – същото като изпълнителна инцентитална икореномическа заделеност и като изпълнително инцентитално
икореномическо обтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ* (implementationary
ecorenomic obtite), изпълнителен икореномически обтисубстантит, (*) –
вътрешен изпълнителен статут (вътрешно-присъщ изпълнителен статут)
на икореномическия предмет (в т.ч. и на икореномическия обект и на икореномическата система, която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още вътрешен изпълнителен икореномически статут* (internal
implementationary ecorenomic statute)]; една от разновидностите на икореномическия обтит (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическото изпълнение* (ecorenomic implementation), последното като общо понятие за икореномическо творчество* (ecorenomic creation) и икореномическа работа*
(ecorenomic work); общо понятие за творчески икореномически обтит и работен икореномически обтит, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност); изпълнителен обтит на
икореномическия предмет (и изпълнителен обтит на изпълнителния субтит на
икореномическия предмет). Изпълнителният икореномически обтит е такава
субстантивностна изпълнителна оценка на икореномическия предмет (респ. на
икореномическия ингредиент), дадена от изпълнителния икореномически субект, която е съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован обективен
критерий (непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който (при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е
най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес: това е
обективно-изисквана субстантивностна изпълнителна оценка или още
обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна изпълнителна икореномическа оценка* (objectively-substantivitical implementationary ecorenomic
appraisement [на която отговаря обективно-субстантивностният изпълни19
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телен икореномически ингредиент, който е обективно-изискван субстантивностен изпълнителен ингредиент или още обективно отражение на
обективно-необходимия субстантивностен изпълнителен ингредиент]; в този
смисъл тя е опосредствено-субстантивностна изпълнителна икореномическа
оценка (респ. опосредствено-субстантивностен изпълнителен икореномически
ингредиент).
Начинът на субективизиране на изпълнителния икореномически обтит е
изпълнителният икореномически субтит (изпълнителният икореномически
субтисубстантит). Изпълнителният икореномически обтит и изпълнителният
икореномически субтит са категории на статута на изпълнителния икореномически предмет* (statute of the implementationary ecorenomic thing), като в
частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Изпълнителният икореномически обтит се снема в изпълнителния икореномически субтит: изпълнителният икореномически субтит е изпълнителния
икореномически обтит в снет вид. Изпълнителният икореномически субит е
скрит в изпълнителния икореномически обтит, а изпълнителният икореномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на
изпълнителния икореномически предмет] се разкрива чрез изпълнителния
иконоремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият
статут на изпълнителния икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на изпълнителния икореномически обтит са изпълнителният икотехномически обтиобективит (вж. икотехномически обективит) и изпълнителният икономически обтисубективит (вж. икономически субективит).
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ* (implementationary ecorenomic obtisubstantite) – същото като изпълнителен икореномически обтит.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(implementationary ecorenomic obtitranscentite) – същото като изпълнителн
трансцентитална икореномическа заделеност и като изпълнителн трансцентитално икореномическо обтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИУНИЦЕНТИТ*
(implementationary ecorenomic obtiunicentite) – същото като изпълнителна уни-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитална икореномическа заделеност и като изпълнително уницентитално
икореномическо обтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕО
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИЦЕНТИТ*
(implementationary ecorenomic obticentite) – същото като изпълнителна центитална икореномическа заделеност и като изпълнително центитално икореномическо обтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СТАТИСУБСТАНТИТ
(ecorenomic statisubstantite) – същото като изпълнителен икореномически статит и като изпълнителен икореномически субстантит;
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИТ* (implementationary
ecorenomic statite), изпълнителен икореномически субстантит, изпълнителен икореномически статисубстантит, (*) – общо понятие за изпълнителен
икореномически субтит и изпълнителен икореномически обтит, които са негови разновидности [то е или изпълнителен икореномически субтит, или изпълнителен икореномически обтит (според общностния икореномически статут), но не и двата заедно в тяхното цялостно единство]; една от разновидностите на икореномическия статит (вж.) и един от конкретните изрази на
икореномическото изпълнение* (ecorenomic implementation), последното като
общо понятие за икореномическо творчество* (ecorenomic creation) и икореномическа работа* (ecorenomic work); общо понятие за творчески икореномически статит и работен икореномически статит, но не и двете заедно в
тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Негов частен случай е статидно-субстантивностният изпълнителен икореномически
ингредиент*
(statedly-substantivitical
implementationary
ecorenomic ingredient), какъвто е всеки изпълнителен икореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се прави между изпълнителния икореномически субтит и изпълнителния икореномически обтит, е от гледна точка на
природата на наблюдението и оценяването на изпълнителния икореномически статит, което се извършва от изпълнителния икореномическия субект, т.е.
според неговия статут. От своя страна, изпълнителният икореномически обтит е общо понятие за изпълнителен икотехномически обтиобективит и
изпълнителен икономически обтисубективит, а икореномическият субтит
е общо понятие за изпълнителен икотехномически субтиобективит и изпълнителен икономически субтисубективит [(вътре във всяка една от тези
двойки понятия разграничението се прави според субстантивностната ико21
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическа ингредиентност , т.е. според субстанциалната природа на изпълнителните икореномически предмети (дали тя, съответно, тя е обективна или
субективна), т.е. според тяхната субстанциалност, и по-специално от гледна
точка на отношението, което изпълнителният икореномически субект има към
природата на наблюдавания и оценявания изпълнителен икореномически
предмет, което означава според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност]. Вж. икореномически субект.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (implementationary ecorenomic substantite), изпълнителен икореномически статит, изпълнителен икореномически статисубстантит, изпълнително икореномическо участие, (*) – общо понятие за изпълнителен икономически субективит
и изпълнителен икотехномически обективит, които са негови разновидности
[то е или изпълнителен икономически субективит, или изпълнителен икотехномически обективит (според субстантивностната икореномическа ингредиентност), но не и двата заедно в тяхното цялостно единство]; една от разновидностите на икореномическия субстантит (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическото изпълнение* (ecorenomic implementation), последното като общо понятие за икореномическо творчество* (ecorenomic creation) и икореномическа работа* (ecorenomic work); общо понятие за творчески икореномически субстантит и работен икореномически субстантит, но
не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа
ингредиентност). Негов частен случай е статидно-субстантивностният
изпълнителен икореномически ингредиент* (statedly-substantivitical implementationary ecorenomic ingredient), какъвто е всеки изпълнителен икореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се прави между изпълнителния икономически субективит и изпълнителния икотехномически обективит, е според тяхната субстанциална природа (дали тя, съответно, е обективна
или субективна), т.е. според тяхната субстанциалност, и по-специално от
гледна точка на отношението, което изпълнителеният икореномически субект
има към природата на наблюдавания и оценявания изпълнителен икореномически предмет, което означава според тяхната (на субективита и обективита)
субстантивност. От своя страна, изпълнителният икотехномически обективит
е общо понятие за изпълнителен икотехномически обтиобективит и изпълнителен икотехномически субтиобективит, а изпълнителният икономически
субективит е общо понятие за изпълнителен икономически обтисубективит и изпълнителен икономически субтисубективит (вътре във всяка една
22
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------от тези двойки понятия разграничението се прави според общностния икореномически статут на изпълнителения икореномически субект, т.е. от гледна
точка на природата на наблюдението и оценяването на изпълнителния икореномически субстантит, което се извършва от изпълнителния икореномически субект). Вж. икореномически субект.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИИНЦЕНТИТ*
(implementationary ecorenomic subtiincentite) – същото като изпълнителна икореномическа феност и като изпълнително инцентитално икореномическо
субтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ* (implementationary ecorenomic subtisubstantite) – същото като изпълнителен икореномически субтит.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТ* (implementationary
ecorenomic subtite), изпълнителен икореномически субтисубстантит, (*) –
външен изпълнителен статут (външно-присъщ изпълнителен статут) на
икореномическия предмет (в т.ч. и на икореномическия обект и на икореномическата система, която е негово системно отражение в човешкото съзнание)
[или още външен изпълнителен икореномически статут* (external implementationary ecorenomic statute)]; изпълнителен субтит на икореномическия
предмет (и изпълнителен субтит на изпълнителния обтит на икореномическия
предмет). Изпълнителният икореномически субтит е такава субстантивностна
изпълнителна оценка на икореномическия предмет (респ. на икореномическия
ингредиент), дадена от изпълнителния икореномически субект, която е съобразена с (произтича от) собствен (вътрешно-конституиран и отразяващ вътрешно субективно виждане) субективен критерий на субекта, който в общия
случай може да не е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да постигне повече): това е субективно-изисквана субстантивностна изпълнителна оценка или още субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е субективносубстантивностна изпълнителна икореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical implementationary ecorenomic appraisement [на която отговаря
субективно-субстантивностният изпълнителен икореномически ингредиент, който е субективно-изискван субстантивностен изпълнителен ингредиент или още субективно отражение на обективно-необходимия субстантив23
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностен изпълнителен ингредиент]; в този смисъл тя е непосредственосубстантивностна икореномическа изпълнителан оценка (респ. непосредствено-субстантивностен изпълнителен икореномически ингредиент).
Изпълнителният икореномически субтит (изпълнителният икореномически субтисубстантит) е начинът на субективизиране на изпълнителния
икореномически обтит. Изпълнителният икореномически обтит и
изпълнителният икореномически субтит са категории на статута на
изпълнителния икореномически предмет* (statute of the implementationary
ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на този статут. Изпълнителният икореномически обтит се
снема в изпълнителния икореномически субтит: изпълнителният
икореномически субтит е изпълнителния икореномически обтит в снет вид.
Изпълнителният икореномически субит е скрит в изпълнителния
икореномически обтит, а изпълнителният икореномически обтит [който е
първичният (примитивният) и определящият статут на изпълнителния
икореномически предмет] се разкрива чрез изпълнителния иконоремически
субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на
изпълнителния икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в
икономиката).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на изпълнителния икореномически субтит са изпълнителният икотехномически субтиобективит (вж. изпълнителен икотехномически обективит) и изпълнителният икономически субтисубективит (вж. изпълнителен
икономически субективит).
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(implementationary ecorenomic subtitranscentite) – същото като изпълнителна
икореномическа ценностност и като изпълнително трансцентитално икореномическо субтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(implementationary ecorenomic subtiunicentite) – същото като изпълнителен икореномически диспотит и като изпълнително уницентитално икореномическо
субтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИЦЕНТИТ*
(implementationary ecorenomic subticentite) – същото като изпълнителен икореномически диспотант и като изпълнително центитално икореномическо субтиучастие.
24
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТРАНСЦЕНТИТ*
(implementationary ecorenomic transcentite) – същото като изпълнително трансцентитално икореномическо участие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (implementationary ecorenomic unicentite) – същото като изпълнително уницентитално икореномическо участие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (implementationary
ecorenomic centite) – същото като изпълнително центитално икореномическо
участие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ* (implementationary ecotechnomic dispotant) – същото като изпълнителен центитален икотехномически субтипринос и като изпълнителен субтицентит.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ* (implementationary ecotechnomic dispotite) – същото като изпълнителен уницентитален
икотехномически субтипринос и като изпълнителен икотехномически субтиуницентит.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (implementationary ecotechnomic incentite) – същото като изпълнителен инцентитален
икотехномически принос.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБЕКТИВИТ* (implementationary ecotechnomic objectivit), изпълнителен икотехномически статиобективит, (*) – вътрешна изпълнителна субстантивност (вътрешно-присъща
субстантивност) на икотехномическия предмет (в т.ч. и на икотехномическия
обект и на икотехномическата система, която е негово системно отражение
в човешкото съзнание) [или още вътрешна изпълнителна икотехномическа
субстантивност* (internal implementationary ecotechnomic substantivity)]; една
от разновидностите на икотехномическия обективит (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическото изпълнение* (ecotechnomic implementation), последното като общо понятие за икотехномическо творчество*
(ecotechnomic creation) и икотехномическа работа* (ecotechnomic work); общо понятие за творчески икотехномически обективит и работен икотехномически обективит, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж.
ценностна икономическа ингредиентност); изпълнителен обективит на ико25

225

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномическия предмет (и изпълнителен обективит на изпълнителния субективит на икотехномическия предмет). Той е такава изпълнителна икотехномическа оценка на изпълнителния икотехномически предмет (в т.ч. и на изпълнителния икотехномически ингредиент), дадена от изпълнителния икотехномическия субект, която според субективното му икотехномическо виждане
съответства на неговия изпълнителен икотехномически интерес, но съобразно
с неговата (на предмета, в т.ч. и на ингредиета) обективна природа. Икотехномическият субект обективизира изпълнителните икотехномически предмети (в
т.ч. и изпълнителните икотехномически ингредиенти) и затова по определение
(и от субстантивностна гледна точка) те са обективностни изпълнителни
икотехномически предмети* (objectivitical implementationary ecotechnomic
things) [в т.ч. и обективностни изпълнителни икотехномически ингредиенти* (objectivitical implementationary ecotechnomic ingredients)]. Ето защо изпълнителната икотехномическата оценка е обективностна изпълнителна
икотехномическа оценка* (objectivitical implementationary ecotechnomic
appraisement). Субективното икотехномическо виждане на икотехномическия
субект за изпълнителните икотехномически предмети (респ. ингредиенти) е
обективностно виждане (тъй като то произтича от обективната природа на
оценявания предмет, респ. на оценявания ингредиент, от определянето му като
обективна действителност).
Начинът на икономизиране на изпълнителния икотехномически обективит е изпълнителния икономически субективит (изпълнителния икономически
статисубективит) (казано по-общо, изпълнителната икономика е икономизирана изпълнителна икотехномика). Изпълнителният икотехномически обективит
и изпълнителният икономически субективит са категории на изпълнителната
субстантивност на икореномическия предмет* (implementationary
substantivity of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази субстантивност. Изпълнителният икотехномически обективит се снема в изпълнителния икономически субективит:
изпълнителния икономически субективит е изпълнителният икотехномически
обективит в снет вид. Изпълнителнияг икономически субективит е скрит в изпълнителния икотехномически обективит, а изпълнителният икотехномически
обективит [който е първичната (примитивната) и определящата субстантивност на изпълнителния икореномически предмет] се разкрива чрез изпълнителния икономически субективит [който е вторичната (производната) и решаващата субстантивност на изпълнителния икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут основни разновидности на
изпълнителния икотехномически обективит са (вж. табл. 1):
(1) изпълнителният икотехномически обтиобективит* (implementationary ecotechnomic obtiobjectivit) [същото като обективно-обективностен изпълнителен икотехномически предмет* (objectively-objectivitical implementationary ecotechnomic thing) и като обектностен изпълнителен икотехномически предмет* (objectiveneous implementationary ecotechnomic thing)],
респ. обективно-обективностният изпълнителен икотехномически ингредиент* (objectively-objectivitical implementationary ecotechnomic ingredient)
[същото като обектностен изпълнителен икотехномически ингредиент*
(objectiveneous implementationary ecotechnomic ingredient)] – когато изпълнителният икотехномически субект е обективно-обективностен изпълнителен икотехномически субект (същото като обектностен изпълнителен
икотехномически субект); при него обективностната изпълнителна оценка на
икотехномическия субект е съобразена с (произтича от) някакъв научнообоснован обективен критерий (непосредствено непостижим за оценяващите
възможности на субекта), който (при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен
интерес: това е обективно-изисквана изпълнителна обективностна оценка
или още обективно отражение на обективно-необходимата обективностна изпълнителна оценка, т.е. е обективно-обективностна изпълнителна икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical implementationary ecotechnomic
appraisement), което е същото като обектностна изпълнителна икотехномическа оценка* (objectiveneous implementationary ecotechnomic appraisement)
[на която отговаря обективно-обективностният изпълнителен икотехномически ингредиент, който е обективно-изискван изпълнителен обективностен ингредиент или още обективно отражение на обективно-необходимия
обективностен изпълнителен ингредиент]; в този смисъл тя е опосредственообективностна изпълнителна икотехномическа оценка (респ. опосредственообективностен изпълнителен икотехномически ингредиент);
(2) изпълнителният икотехномическия субтиобективит* (implementationary ecotechnomic subtiobjectivit) [същото като субективно-обективностен
изпълнителен икотехномически предмет* (subjectively-objectivitical implementationary ecotechnomic thing) и като обективистичен изпълнителен икотехномически предмет* (objectivistical implementationary ecotechnomic
thing)], респ. субективно-обективностният изпълнителен икотехномически ингредиент* (subjectively-objectivitical implementationary ecotechnomic
27
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ingredient) [същото като обективистичен изпълнителен икотехномически
ингредиент* (objectivistical implementationary ecotechnomic ingredient)] – когато изпълнителният икотехномически субект е субективно-обективностен
изпълнителен икотехномически субект (същото като обективистичен изпълнителен икотехномически субект); при него обективностната изпълнителна оценка е съобразена с (произтича от) собствен (вътрешно-конституиран
и отразяващ вътрешно субективно виждане) субективен критерий на субекта,
който в общия случай може да не е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да постигни повече): това е субективно-изисквана
обективностна изпълнителна оценка или още субективно отражение на
обективно-необходимата обективностна изпълнителна оценка, т.е. е субективно-обективностна
изпълнителна
икотехномическа
оценка*
(subjectively-objectivitical implementationary ecotechnomic appraisement), което е
същото като обективистична изпълнителна икотехномическа оценка*
(objectivistical implementationary ecotechnomic appraisement) [на която отговаря
субективно-обективностният изпълнителен икотехномически ингредиент, който е субективно-изискван обективностен изпълнителен ингредиент или още субективно отражение на обективно-необходимия обективностен
изпълнителен ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-обективностна
изпълнителна икотехномическа оценка (респ. непосредствено-обективностен
изпълнителен икотехномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителния икореномически ингредиент според субстантивностната икореномическа ингредиентност и общностния икореномически статут и мястото на изпълнителния икотехномически обективит при тях (ИП = изпълнителен)
ИП икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ИП икореномически
ингредиент)
(ИП икореномически
субстантит;
ИП икореномически
статит)

ИП икономически
ингредиент
(статидносубективностен
ИП икореномически
ингредиент)
(ИП икономически
субективит;
ИП икономически
статисубективит)

Обективен
ИП икореномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
ИП икореномически
ингредиент)
(икореномически
ИП обтисубстантит;
ИП икореномически
обтит)

Обективносубективностен
ИП икономически
ингредиент =
= субектностен
ИП икономически
ингредиент
(ИП икономически
обтисубективит)

Обективнообективностен
ИП икотехномически
ингредиент =
= обектностен
ИП икотехномически
ингредиент
(ИП икотехномически
обтиобективит)

Субективен
ИП икореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
ИП икореномически
ингредиент)
(ИП икореномически
субтисубстантит;
ИП икореномически
субтит)

Субективносубективностен
ИП икономически
ингредиент =
= субективистичен
ИП икономически
ингредиент
(ИП икономически
субтисубективит)

Субективнообективностен
ИП икотехномически
ингредиент =
= обективистичен
ИП икономически
ингредиент
(ИП икотехномически
субтиобективит)

ИП икотехномически
ингредиент
(статиднообективностен
ИП икореномически
ингредиент)
(ИП икотехномически
обективит;
ИП икотехномически статиобективит)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ОБТИИНЦЕНТИТ*
(implementationary ecotechnomic obtiincentite) – същото като изпълнителен ин29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитален икотехномически обтипринос и като изпълнителна инцентитална икотехномическа зададеност.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИОБЕКТИВИТ* (implementationary ecotechnomic obtiobjectivit) – вж. изпълнителен икотехномически
обективит.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (implementationary ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икотехномически обтиобективит, изпълнителна
икотехномическа зададеност, (*) – икотехномически ингредиент, който като
обективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса
на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икотехномически субект [на обективностен икотехномически субект* (objectivitical implementationary ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж.
икотехномика); една от разновидностите на икотехномическия обтипринос
(вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическото обтиизпълнение*
(ecotechnomic obtiimplementation), последното общо понятие за икотехномическо обтитворчество* (ecotechnomic obticreation) и икотехномическа обтиработа* (ecotechnomic obtiwork); общо понятие за творчески икотехномически обтипринос и работен икотехномически обтипринос, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителният икотехномически обтипринос е изпълнителен икотехномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна изпълнителна оценка или още е обективно отражение на обективнонеобходимата обективностна изпълнителна оценка, т.е. е обективнообективностна изпълнителна икотехномическа оценка* (objectivelyobjectivitical implementationary ecotechnomic appraisement), което е същото като
обектностна изпълнителна икотехномическа оценка* (objectiveneous implementationary ecotechnomic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на изпълнителното
икореномическо обтиучастие. Изпълнителният икореномически обтипринос е
форма на съществуване на изпълнителната обтиикотехномическа енергия* (implementationary obtiecotechnomic energy) (вж. обтиикотехномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителна обтиикотехномическа активност* (implementationary obtiecotechnomic activity)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. обтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена изпълнителна обтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
изпълнителна
обтиикотехномическа
потенциалност*
(implementationary obtiecotechnomic potentiality) (вж. обтиикотехномическа
потенциалност).
Изпълнителният икотехномически обтипринос е обективен изпълнителен
икотехномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим изпълнителен икотехномически ингредиент* (objectively-indispensable implementationary ecotechnomic ingredient) [на обективно-изискван изпълнителен икотехномически ингредиент* (objectively-required implementationary ecotechnomic
ingredient)] и в частност – на обективно-необходим изпълнителен икотехномически принос* (objectively-indispensable implementationary ecotechnomic
contribution) [на обективно-изискван изпълнителен икотехномически принос* (objectively-required implementationary ecotechnomic contribution]. Посвоята природа той е оптимален изпълнителен икотехномически ингредиент* (optimal implementationary ecotechnomic ingredient) [в частност оптимален изпълнителен икотехномически принос* (optimal ecotechnomic
contribution)] и неговото формиране се моделира, респ. се определя с помощта
на методите на математическото програмиране, за което е необходимо да бъде
построена съответна на неговата обективна природа целева функция (вж. целева икономическа функция) и да бъдат зададени присъщите му ограничителни
условия (вж. ограничителни икономически условия), произтичащи от ограничеността на икотехномическите ресурси (вж. моделиране на икономическите
системи, модел на икономическата система, математическо моделиране на
икономическите системи, математическо програмиране в икономиката).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален обективнонеобходим изпълнителен икотехномически
принос* (individual objectively-indispensable implementationary ecotechnomic
contribution) (съкратено: индивидуалнонеобходим изпълнителен икотехномически принос), фирмен обективнонеобходим изпълнителен икотехномически принос* (firm objectively-indispensable implementationary ecotechnomic
contribution) (съкратено: фирменонеобходим изпълнителен икотехномически принос), обществен обективнонеобходим изпълнителен икотехномически принос* (social objectively-indispensable implementationary ecotechnomic
contribution) (съкратено: общественонеобходим изпълнителен икотехномически принос) и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителният икотехномически обтипринос акцентира върху дейността
на изпълнителния икотехномически субект, който формира структурата на изпълнителния икотехномически обтиингредиент, последният в качеството му
на икотехномически диспозант (т.е. като съотношение между икотехномическа същност и икотехномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на изпълнителния икотехномически обтипринос са: (1) изпълнителен трансцентитален икотехномическа обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически обтитрансцентит и същото като изпълнителна трансцентитална
икотехномическа заделеност и като изпълнителна трансцентитална икотехномическа зададеност), (2) изпълнителен инцентитален икотехномически
обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически обтиинцентит и
същото като изпълнителна центитална икотехномическа заделеност и като
изпълнителна инцентитална икотехномическа зададеност), (3) изпълнителен
центитален икономически обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически обтицентит и същото като изпълнителна инцентитална икотехномическа заделеност и като изпълнителна центитална икотехномическа зададеност), (4) изпълнителен уницентитален икономически обтипринос (същото
като изпълнителен икотехномически обтиуницентит и същото като изпълнителна уницентитална икотехномическа заделеност и като изпълнителна уницентитална икотехномическа зададеност) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под изпълнителен икотехномически обтипринос обикновено се подразбира изпълнителен трансцентитален икотехномически обтипринос. Вж. и
фиг. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП трансцентитален икотехномически принос;
ИП икотехномически трансцентит
(ИП трансцентитално икотехномическо участие;
ИП икотехномически принос)

ИП инцентитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически инцентит
(ИП инцентитално
икотехномическо
участие;
ИП инцентитален
икотехномически
принос)

ИП центитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически центит
(ИП центитално
икотехномическо
участие;
ИП центитален
икотехномически
принос)

ИП трансцентитален икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтитрансцентит
(ИП икотехномическа ценностност;
ИП икотехномическо усърдие)

ИП инцентитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтиинцентит
(ИП икотехномическа феност)

ИП центитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтицентит
(ИП икотехномически диспотант)

ИП трансцентитален икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икотехномическа
заделеност;
ИП трансцентитална икотехномическа
зададеност;
ИП икотехномическа зададеност)

ИП инцентитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтиинцентит
(ИП инцентитална
икотехномическа
заделеност;
ИП инцентитална
икотехномическа
зададеност)

ИП центитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтицентит
(ИП центитална
икотехномическа
заделеност;
ИП центитална
икотехномическа
зададеност)

Фиг. 1. Разновидности на изпълнителния икотехномически обтипринос според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ИП – изпълнителен; обти –
обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИП икономическа
значимост;
ИП икономически
субективит

ИП икотехномически принос;
ИП икотехномически обективит

ИП икореномическо участие;
ИП икореномически субстантит

ИП икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтисубективит;
ИП икономическа
реализираност

ИП икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтиобективит;
ИП икотехномическа
реализираност

ИП икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтисубстантит;
ИП икореномическа
реализираност

ИП икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтисубективит;
ИП икономически
интерес

ИП икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтиобективит;
ИП икотехномическа
зададеност

ИП икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтисубстантит;
ИП икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Изпълнителен икотехномически обтипринос и неговите разновидности
(ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителния икотехномически обтипринос и тяхното място сред
разновидностите на икотехномическия обтипринос едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(ИТОП – икотехномически обтипринос)

Икотехномически обтипринос
(ИТОП)
(икотехномически обтиобективит)
{икотехномичеческа заделеност;
икотехномическа зададеност}

Уницентитален ИТОП

Трансцентитален ИТОП

Инцентитален
ИТОП

Центитален
ИТОП

(икотехномически обтиуницентит)

(икотехномически обтитрансцентит)

(икотехномически обтиинцентит)

(икотехномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИТОП]

[вътрешна определеност на
ИТОП]

[външна определеност на
ИТОП]

[общо понятие
за определност
на ИТОП]

{уницентитална икотехномическа заделеност;

{трансцентитална икотехномическа заделеност;

{инцентитална икотехномическа заделеност;

{центитална
икотехномическа заделеност;

уницентитална икотехномическа зададеност}

трансцентитална икотехномическа зададеност}

инцентитална
икотехномическа зададеност}

центитална
икотехномически зададеност}

(вид икотехномически диспозит)

(вид икотехномическа същност)

(вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителен
(пригоден)
ИТОП
(сътворителен
икотехномически обтиобективит)
[общо понятие
за състояние на
ИТОП]
{сътворителна
икотехномическа заделеност;
сътворителна
икотехномическа зададеност;
икотехномическа обтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) уницентитален
ИТОП

Сътворителен
(пригоден) трансцентитален
ИТОП

Сътворителен
(пригоден) инцентитален
ИТОП

Сътворителен
(пригоден) центитален ИТОП

(сътворителен
икотехномически обтиуницентит)

(сътворителен
икотехномически обтитрансцентит)

(сътворителен
икотехномически обтиинцентит)

(сътворителен
икотехномически обтицентит)

[общо състоя[общо състояние [общо състояние на общата
на вътрешната
ние на външнаопределеност
на
определеност на та определеност
ИТОП]
ИТОП]
на ИТОП]
{сътворителне {сътворителна {сътворителна {сътворителна
центитална
уницентиталтрансцентиинцентиталикотехномине икотехнотална икотехна икотехноческа заделемическа заденомическа замическа заденост;
леност;
деленост;
леност;
сътворителна
сътворителна
сътворителна сътворителна
центитална
уницентиталтрансцентиинцентитална
икотехномина икотехнотална икотехикотехномическа зададемическа заданомическа заческа зададеност;
деност;
даденост;
ност;
[общо състояние на цялостната определеност на ИТОП]

уницентитална икотехномическа обтипригодност}

трансцентитална икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икотехномически диспозит)

(вид специфант
на икотехномическа същност)
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центитална
инцентитална
икотехномиикотехномическа обтипри- ческа обтипригодност}
годност}
(вид специфант (вид специфант
на икотехнона икотехномимически
диспоческо явление)
зант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) ИТОП
(работен икотехномически
обтиобективит)
[работно външно състояние на
ИТОП]
{работна икотехномическа
заделеност;
работна икотехномическа
зададеност;
икотехномическа сметна обтизадоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Работен (сметена уницентитален ИТОП

Работен (сметен)
трансцентитален
ИТОП

Работен (сметен) инцентитален ИТОП

Работен (сметен) центитален
ИТОП

(работен икотехномически
обтиуницентит)

(работен икотехномически
обтитрансцентит)

(работен икотехномически
обтиинцентит)

(работен икотехномически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИТОП]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИТОП]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИТОП]

{работна уницентитална
икотехномическа заделеност;

{работна трансцентитална
икотехномическа заделеност;

{работна инцентитална
икотехномическа заделеност;

{работна центитална икотехномическа
заделеност;

работна уницентитална
икотехномическа зададеност;

работна трансцентитална
икотехномическа зададеност;

работна инцентитална
икотехномическа зададеност;

работна центитална икотехномическа
зададеност;

уницентитална икотехномическа сметна обтизадоволеност}

трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

центитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творчески (ползваем) ИТОП
(творчески икотехномически
обтиобективит)
[творческо
външно състояние на ИТОП]
{творческа
икотехномическа заделеност;
творчески икотехномическа
зададеност;
икотехномическа ползваема
обтизадоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Творчески (ползваем) уницентитален ИТОП

Творчески (пол- Творчески (пол- Творчески (ползваем) трансцен- зваем) инцентизваем) центититален ИТОП
та-лен ИТОП
тален ИТОП

(творчески икотехномически
обтиуницентит)

(творчески икотехномически
обтитрансцентит)

(творчески икотехномически
обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИТОП]

[творческо
[творческо
външно състоя- външно състояние на външнание на общата
та определеност определеност на
на ИТОП]
ИТОП]

{творческа
уницентитална икотехномическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икотехномическа заделеност;

{творческа
инцентитална
икотехномическа заделеност;

{творческа
центитална
икотехномическа заделеност;

творческа уницентитална
икотехномичсска зададеност;

творческа
трансцентитална икотехномическа зададеност;

творческа инцентитална
икотехномическа зададеност;

творческа
центитална
икотехномическа зададеност;

уницентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

трансцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

центитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителен
(задоволяващ)
ИТОП
(изпълнителен
икотехномически обтиобективит)
[външно състояние на
ИТОП]
{изпълнителна
икотехномическа заделеност;
изълпителна
икотехномическа зададеност;
икотехномическа обтизадоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Изпълнителен
(задоволяващ)
уницентитален
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
трансцентитален
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
инцентитален
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
центитален
ИТОП

(изпълнителен
икотехномически обтиуницентит)

(изпълнителен
икотехномически обтитрансцентит)

(изпълнителен
икотехномически обтиинцентит)

(изпълнителен
икотехномически обтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИТОП]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИТОП]

[външно състояние на външната определеност на ИТОП]

[външно състояние на общата
определеност на
ИТОП]

{изпълнителна
уницентитална икотехномическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икотехномическа заделеност;

{изпълнителна
инцентитална икотехномическа заделеност;

{изпълнителна
центитална
икотехномическа заделеност;

изпълнителна
уницентитална икотехномическа зададеност;

изпълнителна
трансцентитална икотехномическа зададеност;

изпълнителна
инцентитална
икотехномическа зададеност;

изпълнителна
центитална
икотехномическа зададеност;

уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

транасцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа обтизадоволеност}

центитална
икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически диспозит)

(вид форма на
икотехномическа същност)

(вид форма на
икотехномическо явление)

(вид форма на
икотехномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателен
(изгоден)
ИТОП
(съзидателен
икотехномически обтиобективит)
[вътрешно състояние на
ИТОП]
{съзидателна
икотехномичесска заделеност;
съзидателна
икотехномическа зададеност;
икотехномическа обтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателен
(изгоден) уницентитален
ИТОП

Съзидателен
(изгоден) трансцентитален
ИТОП

Съзидателен
(изгоден) инцентитален
ИТОП

Съзидателен
(изгоден) центитален ИТОП

(съзидателен
икотехномически обтиуницентит)

(съзидателен
икотехномически обтитрансцентит)

(съзидателен
икотехномически обтиинцентит)

(съзидателен
икотехномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИТОП]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИТОП]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИТОП]

{съзидателна
уницентитална икотехномическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икотехномическа заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икотехномическа заделеност;

{съзидателна
центитална
икотехномическа заделеност;

съзидателна
уницентитална икотехномическа зададеност;

съзидателна
трансцентитална икотехномическа зададеност;

съзидателна
инцентитална
икотехномическа зададеност;

съзидателна
центитална
икотехномическа зададеност;

уницентитална икотехномическа обтиизгодност}

трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}

инцентитална
икотехномическа обтиизгодност}

центитална
икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически диспозит)

(вид съдържание на икотехно-мическа същност)

(вид съдържание на икотехномическо явление)

(вид съдържание на икотехномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващ) ИТОП
(унисъзидателен икотехномически обтиобективит)
[цялостно състояние на
ИТОП]
{унисъзидателна икотехномическа заделе-ност;
унисъзидателна икотехномическа зададеност;
икотехномическа обтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен (удовлетворяващ) уницентитален ИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) трансцентитален
ИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) инцентитален ИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) центитален ИТОП

(унисъзидателен икотехномически обтиуницентит)

(унисъзидателен икотехномически обтитрансцентит)

(унисъзидателен икотехномически обтиинцентит)

(унисъзидателен икотехномически обтицентит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИТОП]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИТОП]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИТОП]

[цялостно състояние на общата определеност на ИТОП]

{унисъзидател- {унисъзидателна центитална инцентина икотехнотална икотехмическа заденомическа заленост;
деленост;
унисъзидатеунисъзидате- унисъзидателна унисъзидателна центилна уницентрансцентилна инцентитална
икотехтитална икотална икотех- тална икотехномическа затехномическа
номическа заномическа зададеност;
зададеност;
даденост;
даденост;
центитална
уницентиталтрансцентиинцентитална
икотехномина икотехнотална икотехикотехномическа обтиумическа обтиномическа обческа обтиудовлетвореудовлетворетиудовлетводовлетвореност}
ност}
реност}
ност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
на икотехноми- на икотехноми- на икотехноми- на икотехномически диспочески диспозит) ческа същност)
ческо явление)
зант)

{унисъзидателна уницентитална икотехномическа заделеност;

{унисъзидателна трансцентитална икотехномическа
заделеност;

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителния икономически обтипринос са: изпълнителен възпроизводствен икотехномически обтипринос* (implementationary reproductional ecotechnomic obticontribution), изпълнителен производствен икотехномически обтипринос* (implementationary production ecotechnomic obticontribution), изпълнителен разменен икотехномически обтипринос* (implementationary exchange ecotechnomic obticontribution), изпълнителен разпределителен икотехномически обтипринос* (implementationary distributional
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic obticontribution), изпълнителен потребителен икотехномически обтипринос* (implementationary consumption ecotechnomic obticontribution), изпълнителен стопанствен икотехномически обтипринос* (implementationary protoeconomizing ecotechnomic obticontribution), изпълнителен
следпроизводствен икотехномически обтипринос* (implementationary postproduction ecotechnomic obticontribution), изпълнителен предипотребителен
икотехномически обтипринос* (implementationary before-consumption
ecotechnomic obticontribution), изпълнителен посреднически икотехномически
обтипринос*
(implementationary
intermediationary
ecotechnomic
obticontribution), изпълнителен бизнес икотехномически обтипринос* (implementationary business ecotechnomic obticontribution), изпълнителен алокативен икотехномически обтипринос* (implementationary allocative ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален изпълнителен икотехномически обтипринос* (individual implementationary ecotechnomic obticontribution), фирмен изпълнителен икотехномически обтипринос* (firm implementationary ecotechnomic obticontribution), обществен изпълнителен икотехномически обтипринос* (social implementationary ecotechnomic obticontribution)
и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителен усвояван икотехномически обтипринос*
(implementationary assimilated ecotechnomic obticontribution) и изпълнителен
създаван икотехномически обтипринос* (implementationary gived ecotechnomic obticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителния икотехномически обтипринос са (1) изпълнителен
сустатитен икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически обтисустатит), (2) изпълнителен субстатен икотехномически
обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически обтисубстат), (3)
изпълнителен запасов икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически обтизапас), (4) изпълнителен сустатантен икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически обтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия обтипринос едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на изпълнителния икотехномически обтипринос и тяхното място сред
разновидностите на икотехномическия обтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИТОП – икотехномически обтипринос)

Икотехномически обтипринос
(ИТОП)
(икотехномически обтисубстантит)

Сътворителен
(пригоден)
ИТОП
(сътворителен
икотехномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИТОП]
{икотехномическа обтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сустатитен
ИТОП

Субстатен
ИТОП

Запасов
ИТОП

Сустатантен
ИТОП

(икотехномически обтисустатит)

(икотехномически обтисубстат)

(икотехномически обтизапас)

(икотехномически обтисустатант)

[цялостно същество на
ИТОП]

[вътрешно същество на
ИТОП]

[външно същество на
ИТОП]

[общо понятие
за същество на
ИТОП]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен ИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИТОП

(сътворителен
икотехномически обтисустатит)

(сътворителен
икотехномически
обтисубстат)

(сътворителен
икотехномически обтизапас)

(сътворителен
икотехномически обтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИТОП]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИТОП]

[общо състояние на външното същество
на ИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
икотехномическа обтипригодност}

{запасова
икотехномическа обтипригодност}

{сустатантна
икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант на икотехномически
сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант
на икотехномически сустант)
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Работен (сметен) ИТОП
(работен икореномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИТОП]
{икотехномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
ИТОП

Работен (сметен)
субстатен ИТОП

Работен (сметен) запасов
ИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ИТОП

(работен икотехномичес-ки
обтисустатит)

(работен икотехномически обтисубстат)

(работен икотехномически
обтизапас)

(работен икотехномически
обтисустатант)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИТОП]

[работно външно
състояние на
вътрешното същество на
ИТОП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Творчески
(ползваем)
ИТОП
(творчески
икотехномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИТОП]
{икотехномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески
(ползваем)
сустатитен
ИТОП

Творчески (ползваем) субстатен
ИТОП

Творчески
(ползваем) запасов ИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен ИТОП

(творчески
икореномически обтисустатит)

(творчески икореномически
обтисубстат)

(творчески
икореномически обтизапас)

(творчески икореномически
обтисустатант)

[творческо
външно състоя-ние на цялост-ното същество на
ИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИТОП]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИТОП]

[творческо външно състоя-ние
на общото същество на
ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
ИТОП
(изпълнителен
икотехномически обтисубстантит)
{икотехномическа обтизадоволеност}
[външно състояние на
ИТОП]
(вид икотехномическа форма)

Съзидателен
(изгоден)
ИТОП
(съзидателен
икотехномически обтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ИТОП]
{икотехномическа обтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Изпълнителен
(задоволява-щ)
сустатитен
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИТОП

(изпълнителен
икотехномически обтисустатит)

(изпълнителен
икотехномически
обтисубстат)

(изпълнителен
икотехномически обтизапас)

(изпълнителен
икотехномически обтисустатант)

[външно състо- [външно състоя- [външно състоние на вътрешяние на въняние на цялосното
същество
на
шното
същесттното същестИТОП]
во на ИТОП]
во на ИТОП]
{субстатна
{запасова
{сустатитна
икотехномиикотехномиикотехномическа обтиза- ческа обтизадо- ческа обтизаволеност}
доволеност}
доволеност}
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
икотехномичесикотехномиикотехномика
субстанция)
ческа
суперсчески сустит)
танта)

[външно състояние на общото
същество на
ИТОП]
{сустатантна
икотехномическа обтизадоволеност}
(вид форма на
икотехномически сустант)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен
ИТОП

Съзидателен (изгоден) субстатен
ИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ИТОП

(съзидателен
икотехномически обтисустатит)

(съзидателен
икотехномически обтисубстат)

(съзидателен
икотехномически обтизапас)

(съзидателен
икотехномически обтисустатант)

[вътрешно състояние на външното същество на ИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИТОП]

{запасова
икотехномическа обтиизгодност}

{сустатантна
икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

[вътрешно със- [вътрешно състояние на цятояние на вътлостното съще- решното същестство на ИТОП]
во на ИТОП]
{сустатитна
{субстатна
икотехномиикотехномическа обтиизческа обтиизгодност}
годност}
(вид съдържа- (вид съдържание
ние на икотехна икотехнономически сусмическа субстит)
танция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващ) ИТОП
(унисъзидателен икотехномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИТОП]
{икотехномическа обтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатитен ИТОП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) субстатен
ИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатантен ИТОП

(унисъзидател- (унисъзидателен
ен икотехно- икотехномически
мически обтиобтисубстат)
сустатит)
[цялостно със- [цялостно състояние на вътрештояние на цяното
същество на
лостното съИТОП]
щество на
ИТОП]

(унисъзидателен икотехномически обтизапас)

(унисъзидателен
икотехномически обтисустатант)

[цялостно състояние на външното същество на ИТОП]

[цялостно състояние на общото същество на
ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
икотехномическаобти удовлетвореност}

{запасова
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ОБТИПРИНОС
(implementationary ecotechnomic obticontribution) (ки) – във:
изпълнителен икотехномически обтипринос;
изпълнителен инцентитален икотехномически обтипринос;
изпълнителен трансцентитален икотехномически обтипринос;
изпълнителен уницентитален икотехномически обтипринос;
изпълнителен центитален икотехномически обтипринос.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(implementationary ecotechnomic obtitranscentite) – същото като изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтипринос и като изпълнителна трансцентитална икотехномическа зададеност.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ОБТИУНИЦЕНТИТ*
(implementationary ecotechnomic obtiunicentite) – същото като изпълнителен
уницентитален икотехномически обтипринос и като изпълнителна уницентитална икотехномическа зададеност.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ОБТИЦЕНТИТ*
(implementationary ecotechnomic obticentite) – същото като изпълнителен центитален икотехномически обтипринос и като изпълнителна центитална
икотехномическа зададеност.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС* (implementationary
ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа ингредиентност),
изпълнителен икотехномически обективит, (*) – икотехномически ингредиент, който количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен
икотехномически субект [на обективностен изпълнителен икотехномически субект* (objectivitical implementationary ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за изпълнителен икотехномически субтипринос (същото като изпълнителен икотехномически субтиобективит) и изпълнителен
икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически
обтиобективит) (вж. икотехномика); една от разновидностите на икотехномическия принос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическото
изпълнение* (ecotechnomic implementation), последното като общо понятие за
икотехномическо творчество* (ecotechnomic creation) и икотехномическа
работа* (ecotechnomic work); общо понятие за творчески икотехномически
принос и работен икотехномически принос, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на изпълнителното икореномическо участие. Изпълнителният икотехномически принос е форма на съществуване на изпълнителната икотехреномическа енергия* (implementationary ecotechnomic energy) (вж. икотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителна
икотехномическа активност* (implementationary ecotechnomic activity) (вж.
икотехномическа активност). Той е кинестично опредметена изпълнителна
икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителна
икотехномическа
потенциалност*
(implementationary
ecotechnomic potentiality) (вж. икотехномическа потенциалност).
Изпълнителният икотехномически принос акцентира върху дейността на
изпълнителения икотехномически субект, който формира структурата на изпълнителния икотехномически ингредиент, последният в качеството му на
икотехномически диспозант (т.е. като съотношение между икотехномическа
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------същност и икотехномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност) разновидности на икотехномическия принос са: (1) изпълнителен трансцентитален икотехномическа
принос (същото като изпълнителен икотехномически трансцентит и като изпълнително трансцентитално икотехномическо участие), (2) изпълнителен
инцентитален икотехномически принос (същото като изпълнителен икотехномически инцентит и като изпълнително инцентитално икотехномическо
участие), (3) изпълнителен центитален икономически принос (същото като
изпълнителен икотехномически центит и като изпълнително центитално
икотехномическо участие), (4) изпълнителен уницентитален икономически
принос (същото като изпълнителен икотехномически уницентит и като изпълнително уницентитално икотехномическо участие) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не
е посочено друго, под изпълнителен икотехномически принос обикновено се
подразбира изпълнителният трансцентитален икотехномически принос.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП трансцентитален икотехномически принос;
ИП икотехномически трансцентит
(ИП трансцентитално икотехномическо участие;
ИП икотехномически принос)

ИП инцентитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически инцентит
(ИП инцентитално
икотехномическо
участие;
ИП инцентитален
икотехномически
принос)

ИП центитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически центит
(ИП центитално
икотехномическо
участие;
ИП центитален
икотехномически
принос)

ИП трансцентитален икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтитрансцентит
(ИП икотехномическа ценностност;
ИП икотехномическо усърдие)

ИП инцентитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтиинцентит
(ИП икотехномическа феност)

ИП центитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтицентит
(ИП икотехномически диспотант)

ИП трансцентитален икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически
обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икотехномическа
заделеност;
ИП трансцентитална икотехномическа
зададеност;
ИП икотехномическа зададеност)

ИП инцентитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтиинцентит
(ИП инцентитална
икотехномическа
заделеност;
ИП инцентитална
икотехномическа
зададеност)

ИП центитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтицентит
(ИП центитална
икотехномическа
заделеност;
ИП центитална
икотехномическа
зададеност)

Фиг. 1. Разновидности на изпълнителния икотехномически принос според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностения икореномически статут негови разновидности са
(1) изпълнителен икотехномически субтипринос (изпълнителен икотехномически субтиобективит) и (2) изпълнителен икотехномически обтипринос (изпълнителен икотехномически обтиобективит) (фиг. 2).

ИП икономическа
значимост;
ИП икономически
субективит

ИП икотехномически принос;
ИП икотехномически обективит

ИП икореномическо участие;
ИП икореномически субстантит

ИП икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтисубективит;
ИП икономическа
реализираност

ИП икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтиобективит;
ИП икотехномическа
реализираност

ИП икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтисубстантит;
ИП икореномическа
реализираност

ИП икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтисубективит;
ИП икономически
ин-терес

ИП икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтиобективит;
ИП икотехномическа
зададеност

ИП икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтисубстантит;
ИП икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Изпълнителен икотехномически принос и неговите разновидности (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителния икотехномически принос и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия принос едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИТП – икотехномически принос)

Икотехномически
принос
(ИТП)
(икотехномически обективит)

Сътворителен
(пригоден)
ИТП
(сътворителен
икотехномически обективит)
[общо понятие
за състояние на
ИТП]
{икотехномическа пригодност}
(вид икотехномически специфант)

Уницентитален ИТП

Трансцентитален ИТП

Инцентитален
ИТП

Центитален
ИТП

(икотехномически уницентит)

(икотехномически трансцентит)

(икотехномически инцентит)

(икотехномически центит)

[цялостна определеност на
ИТП]

[вътрешна определеност на
ИТП]

[външна определеност на
ИТП]

[общо понятие
за определност
на ИТП]

(вид икотехномически диспозит)

(вид икотехномическа същност)

вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически диспозант)

Сътворителен
(пригоден) уницентитален
ИТП

Сътворителен
(пригоден) трансцентитален
ИТП

Сътворителен
(пригоден) инцентитален
ИТП

Сътворителен
(пригоден) центитален ИТП

(сътворителен
икотехномически уницентит)

(сътворителен
икотехномически трансцентит)

(сътворителен
икотехномически инцентит)

(сътворителен
икотехномически центит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИТП]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИТП]

[общо състояние на външната определеност
на ИТП]

[общо състояние на общата
определеност на
ИТП]

{уницентитална икотехномическа пригодност}

{трансцентитална икотехномическа пригодност}

{инцентитална икотехномическа пригодност}

{центитална
икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически диспозит)

(вид специфант
на икотехномическа същност)

(вид специфант
на икотехномическо явление)

(вид специфант
на икотехномически диспозант)
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Работен (сметен) ИТП
(работен икотехномически
обективит)
[работно външно състояние
на ИТП]
{икотехномическа сметна
задоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески
(ползваем)
ИТП
(творчески
икотехномически обективит)
[творческо
външно състояние на ИТП]
{икотехномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) уницентитален ИТП

Работен (сметен)
трансцентитален ИТП

Работен (сметен) инцентитален ИТП

Работен (сметен) центитален
ИТП

(работен икотехномически
уницентит)

(работен икотехномически
трансцентит)

(работен икотехномически
инцентит)

(работен икотехномически
центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИТП]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИТП]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИТП]

[работно външно състояние на
общата определеност на ИТП]

{уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{инцентитална икотехномическа сметна задоволеност}

{инцентитална икотехномическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномическиски диспозит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозант)

Творчески (ползваем) уницентитален ИТП

Творчески (ползваем) трансцентитален ИТП

Творчески (ползваем) инцентитален ИТП

Творчески (ползваем) центитален ИТП

(творчески икотехномически
уницентит)

(творчески икотехномически
трансцентит)

(творчески икотехномически
инцентит)

(творчески икотехномически
центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИТП]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИТП]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИТП]

{уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{трансцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{центитална
икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителен
(задоволяващ)
ИТП
(изпълнителен
икотехномически обективит)
[външно състояние на
ИТП]
{икотехномическа задоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Съзидателен
(изгоден)
ИТП
(съзидателен
икотехномически обективит)
[вътрешно състояние на
ИТП]
{икотехномическа изгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Изпълнителен
(задоволяващ)
уницентитален
ИТП

Изпълнителен
(задоволяващо)
трансцентитален
ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
инцентитален
ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
центитален
ИТП

(изпълнителен
икотехномически уницентит)

(изпълнителен
икотехномически трансцентит)

(изпълнителен
икотехномически инцентит)

(изпълнителен
икотехномически центит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИТП]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИТП]

[външно състояние на външната определеност на ИТП]

[външно състояние на общата
определеност на
ИТП]

{уницентитална икотехномическа задоволеност}

{трансцентитална икотехномическа задоволеност}

{инцентитална икотехномическа задоволеност}

{центитална
икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически диспозит)

(вид форма на
икотехномическа същност)

(вид форма на
икотехномическо явление)

(вид форма на
икотехномически диспозант)

Съзидателен
(изгоден) уницентитален
ИТП

Съзидателен
(изгоден) трансцентитален ИТП

Съзидателен
(изгоден) инцентитален
ИТП

Съзидателен
(изгоден) центитален ИТП

(съзидателен
икотехномически уницентит)

(съзидателен
икотехномически трансцентит)

(съзидателен
икотехномически инцентит)

(съзидателен
икотехномически центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИТП]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИТП]

[вътрешно състояние на външната определеност на ИТП]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИТП]

{уницентитална икотехномическа изгодност}

{трансцентитална икотехномическа изгодност}

{инцентиталлна икотехномическа изгодност}

{центиталлна
икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически диспозит)

(вид съдържание на икотехномическа същност)

(вид съдържание на икотехномическо явление)

(вид съдържание на икотехномически диспозант)
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Унисъзидателен (удовлетворяващ) ИТП
(унисъзидателен икотехномически
обективит)
[цялостно състояние на
ИТП]
{икотехномическа удовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) уницентитален ИТП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) трансцентитален ИТП

(унисъзидателен (унисъзидателен
икотехномиикотехномически униценчески трансцентит)
тит)

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) инцентитален ИТП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) центитален ИТП

(унисъзидателен (унисъзидателен
икотехномиикотехномически инцентит)
чески центит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИТП]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИТП]

[цялостно състояние на външната определеност на ИТП]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИТП]

{уницентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{трансцентитална икотехномическа удовлетвореност}

{инцентитална икотехномическа удовлетвореност}

{центитална
икотехномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически диспозит)

(вид специфит
на икотехномическа същност)

(вид специфит
на икотехномическо явление)

(вид специфит
на икотехномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителния икономически принос са: изпълнителен възпроизводствен икотехномически принос* (implementationary reproductional
ecotechnomic contribution), изпълнителен производствен икотехномически
принос* (implementationary production ecotechnomic contribution), изпълнителен разменен икотехномически принос* (implementationary exchange
ecotechnomic contribution), изпълнителен разпределителен икотехномически принос* (implementationary distributional ecotechnomic contribution), изпълнителен потребителен икотехномически принос* (implementationary consumption ecotechnomic contribution), изпълнителен стопанствен икотехномически принос* (implementationary protoeconomizing ecotechnomic contribution), изпълнителен следпроизводствен икотехномически принос* (implementationary post-production ecotechnomic contribution), изпълнителен предипотребителен икотехномически принос* (implementationary beforeconsumption ecotechnomic contribution), изпълнителен посреднически икотехномически принос* (implementationary intermediationary ecotechnomic contribution), изпълнителен бизнес икотехномически принос* (implementation55
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ary business ecotechnomic contribution), изпълнителен алокативен икотехномически принос* (implementationary allocative ecotechnomic contribution) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален изпълнителен икотехномически принос* (individual implementationary ecotechnomic contribution), фирмен изпълнителен икотехномически принос* (firm implementationary ecotechnomic contribution),
обществен изпълнителен икотехномически принос* (social implementationary ecotechnomic contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителен усвояван икотехномически принос* (implementationary assimilated ecotechnomic contribution) и изпълнителен създаван
икотехномически принос* (implementationary gived ecotechnomic contribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителния икотехномически принос са (1) изпълнителен сустатитен икотехномически принос (същото като изпълнителен икотехномически сустатит), (2) изпълнителен субстатен икотехномически принос (същото като изпълнителен икотехномически субстат), (3) изпълнителна запасов
икотехномически принос (същото като изпълнителен икотехномически запас),
(4) изпълнителен икотехномически принос (същото като изпълнителен икотехномически сустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия принос едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на изпълнителния икотехномически принос и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия принос едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИТП – икотехномически
принос)
Сустатитен
ИТП

Субстатен
ИТП

Запасов
ИТП

Сустатантен
ИТП

(икотехномически сустатит)

(икотехномически субстат)

(икотехномически запас)

(икотехномически сустатант)

[цялостно същество на
ИТП]

[вътрешно същество на
ИТП]

[външно същество на
ИТП]

[общо понятие
за същество
на ИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехреномическа
суперстанта)

(вид икотехномически сустант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен ИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен ИТП

Сътворителен
(пригоден)
запасов ИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен ИТП

(сътворителен
икотехномически сустатит)

(сътворителен
икотехномически субстат)

(сътворителен
икотехномически запас)

(сътворителен
икотехномически сустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИТП]

[общо състояние на външното същество
на ИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ИТП]

{икотехномическа пригодност}

{сустатитна
икотехномическа пригодност}

{субстатна
икотехномическа пригодност}

{запасова
икотехномическа пригодност}

{сустатантна
икотехномическа пригодност}

(вид икокореномически специфант)

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

Икотехномически принос
(ИТП)
(икотехномически субстантит)

Сътворителен
(пригоден)
ИТП
(сътворителен
икотехномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИТП]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) ИТП
(работен икотехреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИТП]
{икотехномическа сметна
задоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески
(ползваем)
ИТП
(творчески
икотехномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИТП]
{икотехномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
ИТП

Работен (сметен) субстатен
ИТП

Работен (смет- Работен (сметен) запасов
ен) сустатантен
ИТП
ИТП

(работен икотехномически
сустатит)

(работен икотехномически
субстат)

(работен икотехномичес-ки
запас)

(работен икотехреномически сустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИТП]

[работно външно състояние на външното същество
на ИТП]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИТП]

{сустатитна
икотехномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икотехномическа сметна
задоволеност}

{запасова
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
икотехномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

Творчески (ползваем) сустатитен ИТП

Творчески (ползваем) субстатен ИТП

Творчески
(ползваем)
запасов ИТП

Творчески
(ползваем) сустатантин ИТП

(творчески икотехномически
сустатит)

(творчески икотехреномически
субстат)

(творчески
икотехномически запас)

(творчески икотехреномически сустатант)

[творческо външно състояние
на цялостното
същество на
ИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИТП]

[творческо
[творческо
външно съсвъншно състотояние на вън- яние на общото
шното същессъщество на
тво на ИТП]
ИТП]

{сустатитна
икотехномическа ползваема
задоволеност}

{субстатна
икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова
икотехномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

58

258

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
ИТП
(изпълнителен
икотехномически субстантит)
{икотехномическа задоволеност}
[външно състояние на
ИТП]
(вид
икотехномическа форма)

Съзидателен
(изгоден)
ИТП
(съзидателен
икотехномичес-ки субстантит)
[вътрешно състояние на
ИТП]
{икотехномическа изгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИТП

(изпълнителен
икотехномически сустатит)

(изпълнителен
икотехномически субстат)

(изпълнителен
икотехномически запас)

(изпълнителен
икотехномически сустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИТП]

[външно състоя- [външно със- [външно състоние на вътреш- тояние на вън- яние на общото
същество на
ното същество
шното същеИТП]
на ИТП]
ство на ИТП]

{сустатитна
икотехномическа задоволеност}

{субстатна
икотехномическа задоволеност}

{запасова
икотехномическа задоволеност}

{сустатантна
икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИТП

Съзидателен
(изгоден)
запа-сов ИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ИТП

(съзидателен
икотехномически сустатит)

(съзидателен
икотехномически субстат)

(съзидателен
икотехномически запас)

(съзидателен
икотехномически сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИТП]

[вътрешно
състояние на
външното същество на
ИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИТП]

{сустатитна
икотехномическа изгодност}

{субстатна
икотехномическа игодноност}

{запасова
икотехномическа изгодност}

{сустатантна
икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехреномически
сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на
икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващ) ИТП
(унисъзидателен икотехномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИТП]
{икотехномическа удовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) сустатитен
ИТП

Унисъзидателен Унисъзидател(удовлетворяваен (удовлетщ) субстатен
воряващ) заИТП
пасов ИТП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатант-ен ИТП

(унисъзидателен икотехномически сустатит)

(унисъзидателен
икотехномически субстат)

(унисъзидателен икотехноми-чески запас)

(унисъзидателен икотехномически сустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на ИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ИТП]

[цялостно състояние на външното същество на ИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на ИТП]

{сустатитна
икотехномическа удовлетвореност}

{субстатна
икотехномическа удовлетвореност}

{запасова
икотехномическа удовлетвореност}

{сустатантна
икотехномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС (implementationary
ecotechnomic contribution) (ки) – във:
изпълнителен икотехномически принос;
изпълнителен инцентитален икотехномически принос;
изпълнителен трансцентитален икотехномически принос;
изпълнителен уницентитален икотехномически принос;
изпълнителен центитален икотехномически принос.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СТАТИОБЕКТИВИТ* (implementationary ecotechnomic statiobjectivit) – същото като изпълнителен икотехномически обективит.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
СУБТИИНЦЕНТИТ*
(implementationary ecotechnomic subtiincentite) – същото като изпълнителен инцентитален икотехномически субтипринос и като изпълнителна икотехномическа феност.

60

260

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИОБЕКТИВИТ* (implementationary ecotechnomic subtiobjectivit) – вж. изпълнителен икотехномически обективит.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (implementationary ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икотехномически субтиобективит, (*) – икотехномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икотехномически субект
[на обективностен изпълнителен икотехномически субект* (objectivitical
implementationary ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); една от
разновидностите на икотехномическия субтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическото субтиизпълнение* (ecotechnomic subtiimplementation), последното като общо понятие за икотехномическо субтитворчество* (ecotechnomic subticreation) и икотехномическа субтиработа* (ecotechnomic subtiwork); общо понятие за творчески икотехномически
субтипринос и работен икотехномически субтипринос, но не и двете заедно в
тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Изпълнителният икотехномически субтипринос е икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана обективностна изпълнителна
оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата обективностна изпълнителна оценка, т.е. е субективно-обективностна изпълнителна икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical implementationary
ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична изпълнителна икотехномическа оценка* (objectivistical ecotechnomic implementationary appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на изпълнителното икореномическо субтиучастие. Изпълнителният икотехномически субтипринос е форма на съществуване
на
изпълнителната
субтиикотехномическа
енергия*
(implementationary subtiecotechnomic energy) (вж. субтиикотехномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителна субтиикотехномическа активност* (implementationary subtiecotechnomic activity)
(вж. субтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена изпълнителна субтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
изпълнителна
субтиикотехномическа
потенциалност*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(implementationary subtiecotechnomic potentiality) (вж. субтиикотехномическа
потенциалност).
Изпълнителният икотехномически субтипринос акцентира върху дейността на изпълнителния икотехномически субект, който формира структурата на
изпълнителния икотехномически субтиингредиент, последният в качеството
му на икотехномически диспозант (т.е. като съотношение между икотехномическа същност и икотехномическо явление). В този смисъл (според
ингредиентната
същностна
икономическа
стратификационност)
разновидности на изпълнителния икотехномически субтипринос са: (1)
изпълнителен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като
изпълнителен икотехномически субтитрансцентит и същото като
изпълнителна икотехномическа ценностност и като изпълнително
икотехномическо усърдие), (2) изпълнителен инцентитален икотехномически
субтипринос (същото като изпълнителен икотехномически субтиинцентит и
като изпълнителна икотехномическа феност), (3) изпълнителен центитален
икономически субтипринос (същото като изпълнителен икотехномически
субтицентит и като изпълнителен икотехномически диспотант), (4)
изпълнителен уницентитален икономически субтипринос (същото като
изпълнителен икотехномически субтиуницентит и като изпълнителен
икотехномически диспотит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под
изпълнителен икотехномически субтипринос обикновено се подразбира
изпълнителеният трансцентитален икотехномически субтипринос. Вж. и фиг.
2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП трансцентитален икотехномически принос;
ИП икотехномически трансцентит
(ИП трансцентитално икотехномическо участие;
ИП икотехномически принос)

ИП инцентитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически инцентит
(ИП инцентитално
икотехномическо
участие;
ИП инцентитален
икотехномически
принос)

ИП центитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически центит
(ИП центитално
икотехномическо
участие;
ИП центитален
икотехномически
принос)

ИП трансцентитален икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтитрансцентит
(ИП икотехномическа ценностност;
ИП икотехномическо усърдие)

ИП инцентитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтиинцентит
(ИП икотехномическа феност)

ИП центитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтицентит
(ИП икотехномически диспотант)

ИП трансцентитален икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически
обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икотехномическа
заделеност;
ИП трансцентитална икотехномическа
зададеност;
ИП икотехномическа зададеност)

ИП инцентитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтиинцентит
(ИП инцентитална
икотехномическа
заделеност;
ИП инцентитална
икотехномическа
зададеност)

ИП центитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтицентит
(ИП центитална
икотехномическа
заделеност;
ИП центитална
икотехномическа
зададеност)

Фиг. 1. Разновидности на изпълнителния икотехномически субтипринос според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ИП – изпълнителен; обти
– обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИП икономическа
значимост;
ИП икономически
субективит

ИП икотехномически принос;
ИП икотехномически обективит

СЗ икореномическо участие;
СЗ икореномически субстантит

ИП икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтисубективит;
ИП икономическа
реализираност

ИП икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтиобективит;
ИП икотехномическа
реализираност

ИП икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтисубстантит;
ИП икореномическа
реализираност

ИП икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтисубективит;
ИП икономически
интерес

ИП икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтиобективит;
ИП икотехномическа
зададеност

ИП икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтисубстантит;
ИП икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Изпълнителен икотехномически субтипринос и неговите разновидности
(ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителния икотехномически субтипринос и тяхното масто сред
разновидностите на икотехномическия субтипринос едновременно според ингредиентната
същностна икотехномическа стратификационност и ценностната икотехномическа ингредиентност (ИТСП – икотехномически субтипринос)

Икотехномическа субтипринос
(ИТСП)
(икотехномически субтиобективит)
{икотехномическа реализираност}

Уницентитална ИТСП

Трансцентитална ИТСП

Инцентитална
ИТСП

Центитална
ИТСП

(икотехномически субтиуницентит)

(икотехномически субтитрансцентит)

(икотехномически субтиинцентит)

(икотехномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИТСП]

[вътрешна определеност на
ИТСП]

[външна определеност на
ИТСП]

[общо понятие
за определност
на ИТСП]

{уницентитална икотехномическа реализираност;

{трансцентитална икотехномическа реализираност;

{инцентитална икотехномическа реализираност;

{центитална
икотехномическа реализираност;

икотехномически диспотит}

икотехномическо усърдие}

икотехномическа феност}

икотехномически диспотант}

(вид икотехномически диспо-зит)

(вид икотехномическа същност)

(вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически диспозант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Сътворителна
(пригодна)
ИТСП
(сътворителен
икотехномически субтиобективит)
[общо понятие
за състояние на
ИТСП]
{сътворителна
икотехномическа реализираност;
икотехномическа субтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителна
(пригодна) уницентитална
ИТСП

Сътворителна
(пригодна) трансцентитална
ИТСП

Сътворителна
(пригодна) инцентитална
ИТСП

Сътворителна
(пригодна) центитална ИТСП

(сътворителен
икотехномически субтиуницентит)

(сътворителен
икотехномически субтитрансцентит)

(сътворителен
икотехномически субтиинцентит)

(сътворителен
икотехномически субтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИТСП]

[общо състояние [общо състояна вътрешната
ние на външнаопределеност на та определеност
ИТСП]
на ИТСП]

[общо състояние
на общата определеност на
ИТСП]

{сътворителна
уницентитална икотехномическа реализираност;

{сътворителна
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{сътворителна
инцентитална
икотехномическа реализираност;

{сътворителна
центитална
икотехномическа реализираност;

сътворителен
икотехномически диспотит;

сътворително
икотехномическо усърдие;

сътворителна
икотехномическа феност;

сътворителен
икотехномически диспотант;

уницентитална икотехномическа субтипригодност}

трансцентитална икотехномическа субтипригодност}

инцентитална
икотехномическа субтипригодност}

центитална
икотехномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икотехномически диспозит)

(вид специфант
на икотехномическа същност)

(вид специфант
на икотехномическо явление)

(вид специфант
на икотехномически диспозант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Работна (сметна) ИТСП
(работен икотехномически
субтиобективит)
[работно външно състояние на
ИТСП]
{работна икотехномическа
реализираност;
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност на
икотехноми-ческа форма)

Работна (сметна) уницентитална ИТСП

Работна (сметна)
трансцентитална ИТСП

Работна (сметна) инцентитална ИТСП

Работна (сметно) центитална
ИТСП

(работен икотехномически
субтиуницентит)

(работен икотехномически
субтитрансцентит)

(работен икотехномически
субтиинцентит)

(работен икотехномически
субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИТСП]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИТСП]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИТСП]

{работна уницентитална
икотехномическа реализираност;

{работна
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{работна инцентитална
икотехномическа реализираност;

{работна центитална икотехномическа
реализираност;

работен икотехномически
диспотит;

работно икотехномическо
усърдие
(икотехномическо усилие);

работна икотехномическа
феност;

работен икотехномически
диспотант;

уницентитална икотехномическа сметна субтизадоволеност}

трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

центитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Творческа
(ползваема)
ИТСП
(творчески
икотехномически субтиобективит)
[творческо
външно състояние на ИТСП]
{творческа
икотехномическа реализираност;
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Творческа (ползваема) уницентитална ИТСП

Творческа (ползваема) трансцентитална
ИТСП

Творческа (ползваема) инцентитална ИТСП

Творческа (ползваема) центитална ИТСП

(творчески икотехномически
субтиуницентит)

(творчески икотехномически
субтитрансцентит)

(творчески икотехномическисубтиинцентит)

(творчески икотехномически
субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИТСП]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИТСП]

[творческо външно състояние
на общата определеност на
ИТСП]

{творческа
уницентитална икотехномическа реализи-раност;

{творческа
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{творческа
инцентитална
икотехномическа реализираност;

{творческа
центитална
икотехномическа реализираност;

творчески
икотехномически диспотит;

творческо икотехномическо
усърдие
(икотехномическо умение);

творческа
икотехномическа феност;

творчески икотехномически
диспотант;

инцентитална
трансцентиикотехномитална икотехческа
ползваеномическа ползваема субтиза- ма субтизадоволеност}
доволеност}
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
икотехномиикотехномичесческо явление)
ка същност)

центитална
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ИТСП

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална ИТСП

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ИТСП

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
ИТСП

Изпълнителна
(задоволяваща)
ИТСП

(изпълнителен
икотехномически субтиуницентит)

(изпълнителен
икотехномически субтитрансцентит)

(изпълнителен
икотехномически субтиинцентит)

(изпълнителен
икотехномически субтицентит)

(изпълнителен
икотехномически субтиобективит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИТСП]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИТСП]

[външно състояние на външната определеност на ИТСП]

[външно състояние на общата
определеност на
ИТСП]

[външно състояние на
ИТСП]

{изпълнителна
уницентитална икотехномическа реализираност;

{изпълнителна
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{изпълнителна
инцентитална
икотехномическа реализираност;

{изпълнителна
центитална
икотехномическа реализираност;

изпълнителен
икотехномически диспотит;

изпълнително
икотехномическо усърдие;

изпълнителна
икотехномическа феност;

изпълнителен
икотехномически диспотант;

уницентитална икотехномическа субтизадоволеност}

трансцентитална икотехномическа субтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа субтизадоволеност}

центитална
икотехномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически диспозит)

(вид форма на
икотехномическа същност)

(вид форма на
икотехномическо явление)

(вид форма на
икотехномически диспозант)

{изпълнителна
икотехномическа реализираност;
икотехномическа субтизадоволеност}
(вид икотехномическа форма)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Съзидателна
(изгодна)
ИТСП
(съзидателен
икотехномически субтиобективит)
[вътрешно състояние на
ИТСП]
{съзидателна
икотехномическа реализираност;
икотехномическа субтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
ИТСП

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
ИТСП

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
ИТСП

Съзидателна
(изгодна) центитална ИТСП

(съзидателен
икотехномически субтиуницентит)

(съзидателен
икотехномически субтитрансцентит)

(съзидателен
икотехномически субтиинцентит)

(съзидателен
икотехномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИТСП]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИТСП]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИТСП]

{съзидателна
уницентитална икотехномическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икотехномическа реализираност;

{съзидателна
центитална
икотехномическа реализираност;

съзидателен
икотехномически диспотит;

съзидателно
икотехномическо усърдие;

съзидателна
икотехномическа феност;

съзидателен
икотехномически диспотант;

уницентитална икотехномическа субтиизгодност}

трансцентитална икотехномическа субтиизгодност}

инцентитална
икотехномическа субтиизгодност}

центитална
икотехномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически диспозит)

(вид съдържание на икотехномическа същност)

(вид съдържание на икотехномическо явление)

(вид съдържание на икотехномически диспозант)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитално ИТСП

Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ИТСП
(унисъзидателен икотехномически субтиобективит)
[цялостно състояние на
ИТСП]
{унисъзидателна икотехномическа реализираност;
икотехномическа субтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) трансцентитално ИТСП

(унисъзидателен (унисъзидателен
икотехномиикотехномически субтиучески субтитницентит)
рансцентит)
[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИТСП]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИТСП]

{унисъзидателна уницентитална икотехномическа реализираност;

{унисъзидателна трансцентитална икотехномическа
реализираност;

Унисъзидателна Унисъзидател-на
(удовлетворява- (удовлетворяваща) инцентища) центитално
тално ИТСП
ИТСП
(унисъзидателен икотехномически субтиинцентит)

(унисъзидателен икотехномически субтицентит)

[цялостно състояние на външната определеност на
ИТСП]

[цялостно състояние на общата
определеност на
ИТСП]

унисъзидателен икотехномически диспотит;

{унисъзидател- {унисъзидателна центитална
на инцентиикотехномичестална икотехка реализираномическа реаност;
лизираност;
унисъзидателно унисъзидателунисъзидатеикотехномилен икотехнона икотехноческо усърдие;
мически
диспомическа фетант;
ност;

уницентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

трансцентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

инцентитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

центитална
икотехномичес-ка субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически диспозит)

(вид специфит
на икотехномическа същност)

(вид специфит
на икотехномическо явление)

(вид специфит
на икотехномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителния икотехномически субтипринос са: изпълнителен
възпроизводствен икотехномически субтипринос* (implementationary
reproductional ecotechnomic subticontribution), изпълнителен производствен
икотехномически субтипринос* (implementationary production ecotechnomic
subticontribution), изпълнителен разменен икотехномически субтипринос*
(implementationary exchange ecotechnomic subticontribution), изпълнителен
разпределителен икотехномически субтипринос* (implementationary distri71
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------butional ecotechnomic subticontribution), изпълнителен потребителен икотехномически субтипринос* (implementationary consumption ecotechnomic
subticontribution), изпълнителен стопанствен икотехномически субтипринос* (implementationary protoeconomizing ecotechnomic subticontribution), изпълнителен следпроизводствен икотехномически субтипринос* (implementationary post-production ecotechnomic subticontribution), изпълнителен предипотребителен икотехномически субтипринос* (implementationary beforeconsumption ecotechnomic subticontribution), изпълнителен посреднически
икотехномически субтипринос* (implementationary intermediationary ecotechnomic subticontribution), изпълнителен бизнес икотехномически субтипринос* (implementationary business ecotechnomic subticontribution), изпълнителен
алокативен икотехномически субтипринос* (implementationary allocative
ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуален изпълнителен
икотехномически субтипринос* (individual implementationary ecotechnomic
subticontribution), фирмен изпълнителен икотехномически субтипринос*
(firm implementationary ecotechnomic subticontribution), обществен изпълнителен икотехномически субтипринос* (social implementationary ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителен усвояван икотехномически субтипринос*
(implementationary assimilated ecotechnomic subticontribution) и изпълнителен
създаван икотехномически субтипринос* (implementationary gived ecotechnomic subticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителния икотехномически субтипринос са (1) изпълнителен сустатитен икотехномически субтипринос (същото като изпълнителен
икотехномически субтисустатит), (2) изпълнителен субстатен икотехномически субтипринос (същото като изпълнителен икотехномически субтисубстат), (3) изпълнителен запасов икотехномически субтипринос (същото като
изпълнителен икотехномически субтизапас), (4) изпълнителен сустатантен
икотехномически субтипринос (същото като изпълнителен икотехномически
субтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите
на икотехномическия субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на изпълнителния икотехномически субтипринос и тяхното място сред
разновидностите на икотехномическия субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИТСП – икотехномически субтипринос)

Икотехномически субтипринос
(ИТСП)
(икотехномически субтисубстантит)

Сътворителен
(пригоден)
ИТСП
(сътворителен
икотехномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИТСП]
{икотехномическа субтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сустатитен
ИТСП

Субстатен
ИТСП

Запасов
ИТСП

Сустатантен
ИТСП

(икотехномически субтисустатит)

(икотехномически субтисубстат)

(икотехномически субтизапас)

(икотехномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИТСП]

[вътрешно същество на
ИТСП]

[външно същество на
ИТСП]

[общо понятие
за същество на
ИТСП]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен ИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИТСП

(сътворителен
икотехномически субтисустатит)

(сътворителен
икотехномически
субтисубстат)

(сътворителен
икотехномически субтизапас)

(сътворителен
икотехномически субтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИТСП]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИТСП]

[общо състояние на външното същество
на ИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
ИТСП]

{сустатитна
икотехномическа субтипригодност}

{субстатна
икотехномическа субтипригодност}

{запасова
икотехномическа субтипригодност}

{сустатантна
икотехномическа субтипригодност}

(вид специфант на икотехномически
сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант
на икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) ИТСП
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИТСП]
{икотехномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
ИТСП

Работен (сметен)
субстатен ИТСП

Работен (сметен) запасов
ИТСП

Работен (сметен) сустатантен
ИТСП

(работен икотехномически
субтисустатит)

(работен икотехномически субтисубстат)

(работен икотехномически
субтизапас)

(работен икотехномически
субтисустатант)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИТСП]

[работно външно
състояние на
вътрешното същество на
ИТСП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на ИТСП]

{сустатитна
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

74

274

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Творчески
(ползваем)
ИТСП
(творчески
икотехномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИТСП]
{икотехномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески
(ползваем)
сустатитен
ИТСП

Творчески (ползваем) субстатен
ИТСП

Творчески
(ползваем) запасов ИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен ИТСП

(творчески
икотехномически субтисустатит)

(творчески икотехномически
субтисубстат)

(творчески
икотехномически субтизапас)

(творчески икотехномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на ИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИТСП]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИТСП]

[творческо външно състоя-ние
на общото същество на
ИТСП]

{сустатитна
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителен
(задоволяващ)
ИТСП
(изпълнителен
икотехномически субтисубстантит)
{икотехномическа субтизадоволеност}
[външно състояние на
ИТСП]
(вид икотехномическа форма)

Съзидателен
(изгоден)
ИТСП
(съзидателен
икотехномически субтисубстантит)

Изпълнителен
(задоволява-щ)
сустатитен
ИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов ИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИТСП

(изпълнителен
икотехномически субтисустатит)

(изпълнителен
икотехномически
субтисубстат)

(изпълнителен
икотехномически субтизапас)

(изпълнителен
икотехномически субтисустатант)

[външно състо- [външно състоя- [външно състоние на вътрешяние на външяние на цялосното
същество
на
но-то
същество
тното същестИТСП]
на ИТСП]
во на ИТСП]
{субстатна
{запасова
{сустатитна
икотехномиикотехномиикотехномическа субтизаческа субтическа субтидоволеност}
задоволеност}
задоволеност}
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
икотехномичесикотехномиикотехномика
субстанция)
ческа
суперсчески сустит)
тан-та)

[външно състояние на общото
същество на
ИТСП]
{сустатантна
икотехномическа субтизадоволеност}
(вид форма на
икотехномически сустант)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен
ИТСП

Съзидателен (изгоден) субстатен
ИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ИТСП

(съзидателен
икотехномически субтисустатит)

(съзидателен
икотехномически субтисубстат)

(съзидателен
икотехномически субтизапас)

(съзидателен
икотехномически субтисустатант)

[вътрешно със- [вътрешно със[вътрешно със- [вътрешно състояние на вън- тояние на общотояние на цятояние на вътлостното съще- решното същест- шното същест- то същество на
во на ИТСП]
ИТСП]
ство на ИТСП]
во на ИТСП]
{икотехноми- {сустатитна
{запасова
{сустатантна
{субстатна
ческа субтииз- икотехномиикотехномиикотехномиикотехномигодност}
ческа
субтиизческа
субтиизческа субтическа субтиизгодност}
годност}
изгодност}
(вид икотехногодност}
мическо съ(вид съдържа- (вид съдържание (вид съдържа- (вид съдържадържание)
ние на икотех- ние на икотехние на икотехна икотехнономическа суномически сусномически сусмическа субсперстанта)
тант)
тит)
танция)
[вътрешно
състояние на
ИТСП]
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Унисъзидателен (удовлетворяващ) ИТСП
(унисъзидателен икотехномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИТСП]
{икотехномическа субтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатитен ИТСП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) субстатен
ИТСП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ИТСП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатантен ИТСП

(унисъзидател- (унисъзидателен (унисъзидател- (унисъзидателен
ен икотехно- икотехномически
ен икотехноикотехномимически субсубтисубстат)
мически субти- чески субтисустисустатит)
запас)
татант)
[цялостно със- [цялостно състо- [цялостно със[цялостно съсяние на вътреш- тояние на вън- тояние на общотояние на цяното същество на шното същест- то същество на
лостното съИТСП]
щество на
во на ИТСП]
ИТСП]
ИТСП]
{субстатна
{запасова
{сустатантна
{сустатитна
икотехномичесикотехномиикотехномиикотехномикасубти
удовческа
субтиуческа
субтиуческа субтиулетвореност}
довлетворедовлетворедовлетвореност}
ност}
ност}
(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС (implementationary ecotechnomic subticontribution) (ки) – във:
изпълнителен инцентитален икотехномически субтипринос;
изпълнителен трансцентитален икотехномически субтипринос;
изпълнителен уницентитален икотехномически субтипринос;
изпълнителен центитален икотехномически субтипринос.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(implementationary ecotechnomic subtitranscentite) – същото като изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтипринос и като изпълнително икотехномическо усърдие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(implementationary ecotechnomic subtiunicentite) – същото като изпълнителен
уницентитален икотехномически субтипринос и като изпълнителен икотехномически диспотит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
СУБТИЦЕНТИТ*
(implementationary ecotechnomic subticentite) – същото като изпълнителен центитален икотехномически субтипринос и като изпълнителен икотехномически диспотант.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (implementationary ecotechnomic transcentite) – същото като изпълнителен трансцентитален икотехномически принос.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (implementationary ecotechnomic unicentite) – същото като изпълнителен уницентитален
икотехномически принос.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (implementationary
ecotechnomic centite) – същото като изпълнителен центитален икотехномически принос.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ* (implementationary ecounirenomic dispotant) – същото като изпълнителен икоуниреномически субтицентит и като изпълнително центитално икоуниреномическо
субтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ* (implementationary ecounirenomic dispotite) – същото като изпълнителен икоуниреномически субтиуницентит и като изпълнително уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (implementationary ecounirenomic incentite) – същото като изпълнително инцентитално
икоуниреномическо участие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИИНЦЕНТИТ*
(implementationary ecounirenomic obtiincentite) – същото като изпълнителна инцентитална икоуниреномическа заделеност и като изпълнително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ*
(implementationary ecounirenomic obtisubstantite) – същото като изпълнителен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икоуниреномически обтит и като изпълнително икоуниреномическо обтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ* (implementationary ecounirenomic obtite), изпълнителен икоуниреномически обтисубстантит, (*) – вътрешен изпълнителен статут (вътрешно-присъщ изпълнителен
статут) на икоуниреномическия предмет (в т.ч. и на икоуниреномическия обект
и на икоуниреномическата система, която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още вътрешен изпълнителен икоуниреномически
статут* (internal implementationary ecounirenomic statute)]; една от разновидностите на икоуниреномическия обтит (вж.) и един от конкретните изрази
на икоуниреномическото изпълнение* (ecounirenomic implementation), последното като общо понятие за икоуниреномическо творчество*
(ecounirenomic creation) и икоуниреномическа работа* (ecounirenomic work);
общо понятие за творчески икоуниреномически обтит и работен икоуниреномически обтит, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност); изпълнителен обтит на икоуниреномическия предмет (и изпълнителен обтит на изпълнителния субтит на икоуниреномическия предмет). Той е изпълнителния икотехномически обтиобективит (вж. изпълнителен икотехномически обективит) и изпълнителния
икономически обтисубективит (вж. изпълнителен икономически субективит), взети заедно в тяхното цялостно единство. Изпълнителният икоуниреномически обтит е такава субстантивностна изпълнителна оценка на икоуниреномическия предмет (респ. на икоуниреномическия ингредиент), дадена от
изпълнителения икоуниреномическия субект, която е съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован обективен критерий (непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който (при зададените
предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият за него от гледна
точка на неговия субективен интерес: това е обективно-изисквана изпълнителна субстантивностна оценка или още обективно отражение на обективно-необходима субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е обективносубстантивностна изпълнителена икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical implementationary ecounirenomic appraisement [на която
отговаря обективно-субстантивностният изпълнителен икоуниреномически ингредиент, който е обективно-изискван субстантивностен изпълнителен ингредиент или още обективно отражение на обективнонеобходимия субстантивностен изпълнителен ингредиент]; в този смисъл тя е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------опосредствено-субстантивностна изпълнителна икоуниреномическа оценка
(респ. опосредствено-субстантивностен изпълнителен икоуниреномически ингредиент).
Начинът на субективизиране на изпълнителния икоуниреномически обтит е изпълнителният икоуниреномически субтит (изпълнителният икоуниреномически субтисубстантит). Изпълнителният икоуниреномически обтит и
икоизпълнителният униреномически субтит са категории на статута на изпълнителния икоуниреномически предмет* (statute of the implementationary
ecounirenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Изпълнителният икоуниреномически обтит се
снема в изпълнителния икоуниреномически субтит: изпълнителният икоуниреномически субтит е икоуизпълнителния ниреномически обтит в снет вид.
Изпълнителният икоуниреномически субит е скрит в изпълнителния икоуниреномически обтит, а изпълнителният икоуниреномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на изпълнителния икоуниреномически предмет] се разкрива чрез изпълнителния икоуниноремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на изпълнителния икоуниреномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Изпълнителен икоуниреномически обтит (ИП = изпълнителен)
ИП икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ИП икоуниреномически
ингредиент)
(ИП икоуниреномически
субстантит;
ИП икоуниреномически
статит)

ИП икономически
ингредиент
(статидносубективностен
ИП икореномически
ингредиент)
(ИП икономически
субективит;
ИП икономически
статисубективит)

ИП икотехномически
ингредиент
(статиднообективностен
ИП икореномически
ингредиент)
(ИП икотехномически
обективит;
ИП икотехномически
статиобективит)

Обективен
ИП икоуниреномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
ИП икоуниреномически
ингредиент)
(икоуниреномически
ИП обтисубстантит;
ИП икоуниреномически
обтит)

Обективносубективностен
ИП икономически
ингредиент =
= субектностен
ИП икономически
ингредиент
(ИП икономически
обтисубективит)

Обективнообективностен
ИП икотехномически
ингредиент =
= обектностен
ИП икотехномически
ингредиент
(ИП икотехномически
обтиобективит)

Субективен
ИП икоуниреномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
ИП икоуниреномически
ингредиент)
(ИП икоуниреномически
субтисубстантит;
ИП икоуниреномически
субтит)

Субективносубективностен
ИП икономически
ингредиент =
= субективистичен
ИП икономически
ингредиент
(ИП икономически
субтисубективит)

Субективнообективностен
ИП икотехномически
ингредиент =
= обективистичен
ИП икономически
ингредиент
(ИП икотехномически
субтиобективит)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (implementationary ecounirenomic substantite), изпълнителен икоуниреномически
статит, изпълнителен икоуниреномически статисубстантит, изпълнително икоуниреномическо участие, (*) – изпълнителен икономически субекти81
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вит и изпълнителен икотехномически обективит, взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на икоуниреномическия субстантит (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическото изпълнение* (ecounirenomic implementation), последното като общо понятие за икоуниреномическо творчество* (ecounirenomic creation) и икоуниреномическа
работа* (ecounirenomic work); общо понятие за творчески икоуниреномически
субстантит и работен икоуниреномически субстантит, но не и двете заедно
в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Негов частен случай е статидно-субстантивностният изпълнителен икоуниреномически ингредиент* (statedly-substantivitical implementationary
ecounirenomic ingredient), какъвто е всеки изпълнителен икоуниреномически
ингредиент изобщо. Разграничението, което се прави между изпълнителния
икономически субективит и изпълнителния икотехномически обективит (като
негови съставни елементи), е според тяхната субстанциална природа (дали тя,
съответно, е обективна или субективна), т.е. според тяхната субстанциалност,
и по-специално от гледна точка на отношението, което изпълнителният икоуниреномически субект има към природата на наблюдавания и оценявания изпълнителен икоуниреномически предмет, което означава според тяхната (на
субективита и обективита) субстантивност. От своя страна, изпълнителният
икотехномически обективит е общо понятие за изпълнителен икотехномически обтиобективит и изпълнителен икотехномически субтиобективит, а
икономическият субективит е общо понятие за изпълнителен икономически обтисубективит и изпълнителен икономически субтисубективит (вътре
във всяка една от тези двойки понятия разграничението се прави според общностния икореномически статут на изпълнителния икореномически субект,
т.е. от гледна точка на природата на наблюдението и оценяването на изпълнителния икоуниреномически субстантит, което се извършва от изпълнителния икоуниреномически субект) (табл. 1). Вж. икореномически субект.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Изпълнителен икоуниреномически субстантит (ИП = изпълнителен)
ИП икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ИП икоуниреномически
ингредиент)
(ИП икоуниреномически
субстантит;
ИП икоуниреномически
статит)

ИП икономически
ингредиент
(статидносубективностен
ИП икореномически
ингредиент)
(ИП икономически
субективит;
ИП икономически
статисубективит)

ИП икотехномически
ингредиент
(статиднообективностен
ИП икореномически
ингредиент)
(ИП икотехномически
обективит;
ИП икотехномически
статиобективит)

Обективен
ИП икоуниреномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
ИП икоуниреномически
ингредиент)
(ИП икоуниреномически
обтисубстантит;
ИП икоуниреномически
обтит)

Обективносубективностен
ИП икономически
ингредиент =
= субектностен
ИП икономически
ингредиент
(ИП икономически
обтисубективит)

Обективнообективностен
ИП икотехномически
ингредиент =
= обектностен
ИП икотехномически
ингредиент
(ИП икотехномически
обтиобективит)

Субективен
ИП икоуниреномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
ИП икоуниреномически
ингредиент)
(ИП икоуниреномически
субтисубстантит;
ИП икоуниреномически
субтит)

Субективносубективностен
ИП икономически
ингредиент =
= субективистичен
ИП икономически
ингредиент
(ИП икономически
субтисубективит)

Субективнообективностен
ИП икотехномически
ингредиент =
= обективистичен
ИП икономически
ингредиент
(ИП икотехномически
субтиобективит)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(implementationary ecounirenomic obtitranscentite) – същото като изпълнителна
трансцентитална икоуниреномическа заделеност и като изпълнително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ*
(implementationary ecounirenomic obtiunicentite) – същото като изпълнителна
уницентитална икоуниреномическа заделеност и като изпълнително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИЦЕНТИТ*
(implementationary ecounirenomic obticentite) – същото като изпълнителна центитална икоуниреномическа заделеност и като изпълнително центитално
икоуниреномическо обтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБСТАНТИТ
(implementationary ecounirenomic statisubstantite) – същото като изпълнителен
икоуниреномически субстантит;
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (implementationary ecounirenomic substantite) – същото като изпълнително икоуниреномическо участие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ*
(implementationary ecounirenomic subtiincentite) – същото като изпълнителна
икоуниреномическа феност и като изпълнително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ*
(implementationary ecounirenomic subtisubstantite) – същото като изпълнителен
икоуниреномически субтит и като изпълнително икоуниреномическо субтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТ* (implementationary ecounirenomic subtite), изпълнителен икоуниреномически субтисубстантит, (*) – външен изпълнителен статут (външно-присъщ изпълнителен статут) на икоуниреномическия предмет (в т.ч. и на икоуниреномическия обект и
на икоуниреномическата система, която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още външен изпълнителен икоуниреномически
статут* (external implementationary ecounirenomic statute)]; една от разновидностите на икоуниреномическия субтит (вж.) и един от конкретните изрази
на икоуниреномическото изпълнение* (ecounirenomic implementation), последното като общо понятие за икоуниреномическо творчество* (ecounirenomic creation) и икоуниреномическа работа* (ecounirenomic work); общо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------понятие за творчески икоуниреномически субтит и работен икоуниреномически субтит, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност); изпълнителен субтит на икоуниреномическия предмет (и изпълнителен субтит на изпълнителния обтит на икоуниреномическия предмет). Той е изпълнителният икотехномически субтиобективит (вж. изпълнителен икотехномически обективит) и изпълнителеният
икономически субтисубективит (вж. изпълнителен икономически субективит), взети заедно в тяхното цялостно единство. Изпълнителният икоуниреномически субтит е такава субстантивностна изпълнителна оценка на изпълнителния икоуниреномическия предмет (респ. на изпълнителния икоуниреномически ингредиент), дадена от изпълнителения икоуниреномически субект, която е съобразена с (произтича от) собствен (вътрешно-конституиран и
отразяващ вътрешно субективно виждане) субективен критерий на субекта,
който в общия случай може да не е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да постигне повече): това е субективно-изисквана изпълнителена субстантивностна оценка или още субективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна изпълнителена икоуниреномическа оценка*
(subjectively-substantivitical implementationary ecounirenomic appraisement [на
която отговаря субективно-субстан-тивностният изпълнителен икоуниреномически ингредиент, който е субективно-изискван субстантивностен
изпълнителен ингредиент или още субективно отражение на обективнонеобходимия субстантивностен изпълнителен ингредиент]; в този смисъл тя е
непосредствено-субстантивностна изпълнителна икоуниреномическа оценка
(респ. непосредствено-субстантивностен изпълнителен икоуниреномически
ингредиент).
Изпълнителният икоуниреномически субтит (изпълнителният икоуниреномически субтисубстантит) е начинът на субективизиране на изпълнителния икоуниреномически обтит. Изпълнителният икоуниреномически обтит и
изпълнителният икоуниреномически субтит са категории на статута на изпълнителния икоуниреномически предмет* (statute of the implementationary
ecounirenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Изпълнителният икореуниномически обтит се
снема в изпълнителния икореномически субтит: изпълнителният икоуниреномически субтит е изпълнителният икоуниреномически обтит в снет вид. Изпълнителният икоуниреномически субит е скрит в изпълнителния икоунире85
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически обтит, а изпълнителният икоуниреномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на изпълнителния икоуниреномически предмет] се разкрива чрез изпълнителния икоуниноремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на изпълнителния икоуниреномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Изпълнителен икоуниреномически субтит (ИП = изпълнителен)
ИП икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
ИП икоуниреномически
ингредиент)
(ИП икоуниреномически
субстантит;
ИП икоуниреномически
статит)

ИП икономически
ингредиент
(статидно-субективностен
ИП икореномически
ингредиент)
(ИП икономически
субективит;
ИП икономически
статисубективит)

ИП икотехномически
ингредиент
(статидно-обективностен
ИП икореномически
ингредиент)
(ИП икотехномически
обективит;
ИП икотехномически
статиобективит)

Обективен
ИП икоуниреномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
ИП икоуниреномически
ингредиент)
(ИП икоуниреномически
обтисубстантит;
ИП икоуниреномически
обтит)

Обективносубективностен
ИП икономически
ингредиент =
= субектностен
ИП икономически
ингредиент
(ИП икономически
обтисубективит)

Обективнообективностен
ИП икотехномически
ингредиент =
= обектностен
ИП икотехномически
ингредиент
(ИП икотехномически
обтиобективит)

Субективен
ИП икоуниреномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
ИП икоуниреномически
ингредиент)
(ИП икоуниреномически
субтисубстантит;
ИП икоуниреномически
субтит)

Субективносубективностен
ИП икономически
ингредиент =
= субективистичен
ИП икономически
ингредиент
(ИП икономически
субтисубективит)

Субективнообективностен
ИП икотехномически
ингредиент =
= обективистичен
ИП икономически
ингредиент
(ИП икотехномически
субтиобективит)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(implementationary ecounirenomic subtitranscentite) – същото като изпълнителна
икоуниреномическа ценностност и като изпълнително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(implementationary ecounirenomic subtiunicentite) – същото като изпълнителен
икоуниреномически диспотит и като изпълнително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИЦЕНТИТ*
(implementationary ecounirenomic subticentite) – същото като изпълнителен икоуниреномически диспотант и като изпълнително центитално икоуниреномическо субтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ТРАНСЦЕНТИТ*
(implementationary ecounirenomic transcentite) – същото като изпълнително
трансцентитално икоуниреномическо участие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (implementationary ecounirenomic unicentite) – същото като изпълнително уницентитално
икоуниреномическо участие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (implementationary ecounirenomic centite) – същото като изпълнително центитално икоуниреномическо участие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (implementationary incentital ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икотехномически
обтиинцентит, изпълнителна инцентитална икотехномическа заделеност,
изпълнителна инцентитална икотехномическа зададеност, (*) – изпълнителен инцентитален икотехномически ингредиент, който на феноменно равнище и като обективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икотехномически субект [на обективностен изпълнителен икотехномически субект* (objectivitical implementationary
ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); една от разновидностите на инцентиталния икотехномически обтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическото обтиизпълнение* (ecotechnomic obtiimplementation), последното като общо понятие за икотехномическо обтитворчество* (ecotechnomic obticreation) и икотехномическа обтиработа*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(ecotechnomic obtiwork); общо понятие за творчески инцентитален икотехномически обтипринос и работен инцентитален икотехномически обтипринос,
но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителният инцентитален икотехномически обтипринос е изпълнителен икотехномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна изпълнителна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна изпълнителна оценка, т.е. е обективно-обективностна изпълнителна икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical implementationary ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна изпълнителна икотехномическа оценка*
(objectiveneous implementationary ecotechnomic appraisement). Изпълнителното
инцентитално икотехномическо обтиучастие е форма на съществуване на
изпълнителената инцентитална обтиикотехномическа енергия* (implementationary incentital obtiecotechnomic energy) (вж. обтиикотехномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена инцентитална обтиикотехномическа активност* (implementationary incentital
obtiecotechnomic activity) (вж. обтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена изпълнителена инцентитална обтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена инцентитална обтиикотехномическа потенциалност* (implementationary incentital
obtiecotechnomic potentiality) (вж. обтиикотехномическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на изпълнителното инцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителния икотехномически обтипринос (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП инцентитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
инцентит
(ИП инцентитално
икономическо
участие;
ИП инцентитална
икономическа
значимост)

ИП инцентитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически инцентит
(ИП инцентитално
икотехномическо
участие;
ИП инцентитален
икотехномически
принос)

ИП инцентитално икореномическо участие;
ИП икореномически инцентит
(ИП инцентитално икореномическо участие)

ИП инцентитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтиинцентит
(ИП икономическа
феност)

ИП инцентитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтиинцентит
(ИП икотехномическа феност)

ИП инцентитално икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтиинцентит
(ИП икореномическа феност)

ИП инцентитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтиинцентит
(ИП инцентитална
икономическа заделеност;
ИП инцентитален
икономически интерес)

ИП инцентитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтиинцентит
(ИП инцентитална
икотехномическа
заделеност;
ИП инцентитална
икотехномическа
зададеност)

ИП инцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтиинцентит
(ИП инцентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнителен инцентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на изпълнителното инцентитално
икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителният инцентитален икотехномически обтипринос са:
изпълнителен възпроизводствен инцентитален икотехномически обтипринос*
(implementationary
reproductional
incentital
ecotechnomic
obticontribution), изпълнителен производствен инцентитален икотехномически обтипринос* (implementationary production incentital ecotechnomic
obticontribution), изпълнителен разменен инцентитален икотехномически
обтипринос* (implementationary exchange incentital ecotechnomic obticontribution), изпълнителен разпределителен инцентитален икотехномически
обтипринос* (implementationary distributional incentital ecotechnomic obticontribution), изпълнителен потребителен инцентитален икотехномически
обтипринос* (implementationary consumption incentital ecotechnomic obticontribution), изпълнителен стопанствен инцентитален икотехномически
обтипринос* (implementationary protoecotechnomizing incentital ecotechnomic
obticontribution), изпълнителен следпроизводствен инцентитален икотехномически обтипринос* (implementationary post-production incentital ecotechnomic obticontribution), изпълнителен предипотребителен инцентитален
икотехномически обтипринос* (implementationary before-consumption
incentital ecotechnomic obticontribution), изпълнителен посреднически инцентитален икотехномически обтипринос* (implementationary intermediationary incentital ecotechnomic obticontribution), изпълнителен бизнес инцентитален икотехномически обтипринос* (implementationary business incentital
ecotechnomic obticontribution), изпълнителен алокативен инцентитален
икотехномически обтипринос* (implementationary allocative incentital
ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуален изпълнителен инцентитален икотехномически обтипринос* (individual implementationary
incentital ecotechnomic obticontribution), фирмен изпълнителен инцентитален икотехномически обтипринос* (firm implementationary incentital ecotechnomic obticontribution), обществен изпълнителен инцентитален икотехномически обтипринос* (social implementationary incentital ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителен инцентитален усвояван икотехномически
обтипринос* (implementationary incentital assimilated ecotechnomic obticontribution) и изпълнителен инцентитален създаван икотехномически обтипринос* (implementationary incentital gived ecotechnomic obticontribution).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителния инцентитален икотехномически обтипринос са
(1) изпълнителен сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос* (implementationary sustatitic incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като изпълнителен инцентитален икотехномически обтисустатит*
(implementationary incentital ecotechnomic obtisustatite)], (2) изпълнителен субстатен инцентитален икотехномически обтипринос* (implementationary
substatum incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като изпълнителен
инцентитален
икотехномически
обтисубстат*
(implementationary
incentital ecotechnomic obtisubstatum)], (3) изпълнителен запасов инцентитален икотехномически обтипринос* (implementationary stock incentital
ecotechnomic obticontribution) [същото като изпълнителен инцентитален
икотехномически обтизапас* (implementationary incentital ecotechnomic obtistock)], (4) изпълнителен сустатантен инцентитален икотехномически
обтипринос* (implementationary sustatantal incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като изпълнителен инцентитален икотехномически обтисустатант* (implementationary incentital ecotechnomic obtisustatant)]. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталния икотехномически обтипринос едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителния инцентитален икотехномически обтипринос и тяхното място сред разновидностите на инцентиталния икотехномически обтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИТОП – инцентитален икотехномически обтипринос)

Инцентитален
икотехномически обтипринос
(ИЦИТОП)
(инцентит-ален
икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
ИЦИТОП

Субстатен
ИЦИТОП

Запасов
ИЦИТОП

Сустатантен
ИЦИТОП

(инцентитален икотехномически обтисустатит;

(инцентитален икотехномически обтисубстат;

(инцентитален
икотехномически обтизапас;

(инцентитален икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически инцентит)

субстатен икотехномически
инцентит)

запасов икотехномически
инцентит)

сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИТОП]

[вътрешно същество на
ИЦИТОП]

[външно същество на
ИЦИТОП]

[общо понятие
за същество на
ИЦИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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Камен Миркович

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Сътворителен
(пригоден)
ИЦИТОП
(сътворителен
инцентитален
икотехномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИТОП]
{инцентитална икотехномическа обтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ИЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИЦИТОП

(сътворителен
инцентитален
икотехномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икотехномически обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИТОП]

[общо състояние
на външното
същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтипригодност}

{запасова инцентитална
икотехномическа обтипригодност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант (вид специфант
на икотехноми- на икотехномическа субстанчески сустит)
ция)

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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Камен Миркович

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работен (сметен) сустатитен
ИЦИТОП
Работен (сметен) ИЦИТОП
(работен инцентитален
икотехномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на
ИЦИТОП]
{инцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) субстатен
ИЦИТОП

(работен инцен- (работен инцентитален икотитален икотехномически
техномически
обтисустатит;
обтисубстат;

Работен (сметен) запасов
ИЦИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ИЦИТОП

(работен инцентитален икотехномически обтизапас;

(работен инцентитален икотехномически
обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтиинцентит)

работен субстатен икотехномически обтиинцентит)

работен запасов
икотехномически обтиинцентит)

работен сустатантен икотехномически обтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИТОП]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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Камен Миркович

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Творчески
(ползваем)
ИЦИТОП
(творчески инцентитален
икотехномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИТОП]
{инцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески (ползваем) сустатитен ИЦИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
ИЦИТОП

Творчески (ползваем) запасов
ИЦИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
ИЦИТОП

(творчески инцентитален
икотехномически обтисустатит;

(творчески инцентитален
икотехномически обтисубстат;

(творчески инцентитален икотехномически
обтизапас;

(творчески инцентитален
икотехномически обтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически обтиинцентит)

творчески субстатен икотехномически обтиинцентит)

творчески запасов икотехномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИТОП]

[творческо външно състоя-ние
на външното
същество на
ИЦИТОП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
ИЦИТОП
(изпълнителен
инцентитален
икотехномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИТОП]
{инцентитална икотехномическа обтизадоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ИЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ИЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИЦИТОП

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически обти-запас;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТОП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИТОП]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИТОП]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Съзидателен
(изгоден)
ИЦИТОП
(съзидателен
инцентитален
икотехномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИТОП]
{инцентитална икотехномическа обтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ИЦИТОП

(съзидателен
инцентита-лен
икотехномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

съзидателен запасов икотехномически обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество
на
ИЦИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтиизгодноност}

{запасова инцентитална
икотехномическа обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

(вид съдържание на икотехномически сустит)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателен Унисъзидателен Унисъзидател-ен Унисъзидатеелн
(удовлетворява- (удовлетворява(удовлетворя(удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
ващ) запасов
щ) сустатантен
ИЦИТОП
ИЦИТОП
ИЦИТОП
ИЦИТОП
Унисъзидателен (удовлетворяващо)
ИЦИТОП
(унисъзидателен инцентитален икотехномически
обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИТОП]
{инцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

(унисъзидателен инцентитален икотехномически обтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически обтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икотехномичес-ки обтизапас;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически обтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИТОП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТОП]

[цялостно състояние на външното същество
на ИЦИТОП]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС*
(implementationary incentital economic interest) – същото като изпълнителна инцентитална икономическа обтизначимост и изпълнителен икономически обтиинцентит.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС* (implementationary incentital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икотехномически инцентит, (*) – изпълнителен инцентитален икотехномически ингредиент, който на
феноменно равнище количествено определя като обективна даденост приноса
на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпъл99
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нителен икотехномически субект [на обективностен изпълнителен икотехномически субект* (objectivitical implementationary ecotechnomic subject)]
в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за изпълнителен инцентитален икотехномически
субтипринос (същото като изпълнителен икотехномически субтиинцентит и
като изпълнителна икотехтомическа феност) и изпълнителен инцентитален
икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически
обтиинцентит и като изпълнителна инцентитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от разновидностите на инцентиталния икотехномически принос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическото изпълнение* (ecotechnomic implementation), последното като общо понятие за икотехномическо творчество* (ecotechnomic creation) и икотехномическа работа* (ecotechnomic work); общо понятие за творчески инцентитален икономически принос и работен инцентитален икономически принос, но
не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа
ингредиентност). Изпълнителният инцентитален икотехномически принос е
форма на съществуване на изпълнителната инцентитална икотехномическа енергия (implementationary incentital ecotechnomic energy) (вж. икотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена инцентитална икотехномическа активност* (implementationary incentital ecotechnomic activity) (вж. икотехномическа активност). Той е кинестично опредметена изпълнителена инцентитална икотехномическа активност,
а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена инцентитална
икотехномическа потенциалност* (implementationary incentital ecotechnomic
potentiality) (вж. икотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на изпълнителното инцентитално икореномическо участие. Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителния икотехномически принос (вж. фиг. 1).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП инцентитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
инцентит
(ИП инцентитално
икономическо
участие;
ИП инцентитална
икономическа
значимост)

ИП инцентитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически инцентит
(ИП инцентитално
икотехномическо
участие;
ИП инцентитален
икотехномически
принос)

ИП инцентитално икореномическо участие;
ИП икореномически инцентит
(ИП инцентитално икореномическо участие)

ИП инцентитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтиинцентит
(ИП икономическа
феност)

ИП инцентитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтиинцентит
(ИП икотехномическа феност)

ИП инцентитално икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтиинцентит
(ИП икореномическа феност)

ИП инцентитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтиинцентит
(ИП инцентитална
икономическа заделеност;
ИП инцентитален
икономически интерес)

ИП инцентитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтиинцентит
(ИП инцентитална
икотехномическа
заделеност;
ИП инцентитална
икотехномическа
зададеност)

ИП инцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтиинцентит
(ИП инцентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнителен инцентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности
и неговото място сред разновидностите на изпълнителното инцентитално икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на изпълнителния инцентитален икотехномически принос са (1) изпълнителен инцентитален икотехномически субтипринос (изпълнителен икотехномически субтиинцентит) и (2) изпълнителен инцентитален икотехномически обтипринос
(изпълнителен икотехномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителния инцентитален икотехномически принос са: изпълнителен възпроизводствен инцентитален икотехномически принос*
(implementationary reproductional incentital ecotechnomic contribution), изпълнителен производствен инцентитален икотехномически принос* (implementationary production incentital ecotechnomic contribution), изпълнителен
разменен инцентитален икотехномически принос* (implementationary
exchange incentital ecotechnomic contribution), изпълнителен разпределителен
инцентитален икотехномически принос* (implementationary distributional
incentital ecotechnomic contribution), изпълнителен потребителен инцентитален икотехномически принос* (implementationary consumption incentital
ecotechnomic contribution), изпълнителен стопанствен инцентитален икотехномически принос* (implementationary protoeconomizing incentital
ecotechnomic contribution), изпълнителен следпроизводствен инцентитален
икотехномически принос* (implementationary post-production incentital
ecotechnomic contribution), изпълнителен предипотребителeн инцентитален икотехномически принос* (implementationary before-consumption
incentital ecotechnomic contribution), изпълнителен посреднически инцентитален икотехномически принос* (intermediationary implementationary
incentital ecotechnomic contribution), изпълнителен бизнес икотехномическии
принос* (implementationary business incentital ecotechnomic contribution), изпълнителен алокативен инцентитален икотехномически принос*
(implementationary allocative incentital ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическиа обхватност се разграничават
индивидуален изпълнителен инцентитален икотехномически принос*
(individual implementationary incentital ecotechnomic contribution), фирмен изпълнителен инцентитален икотехномически принос* (firm implementationary incentital ecotechnomic contribution), обществен изпълнителен инцентитален икотехномически принос* (social implementationary incentital
ecotechnomic contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителен инцентитален усвояван икотехномически
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------принос* (implementationary incentital assimilated ecotechnomic contribution) и
изпълнителен инцентитален създаван икотехномически принос* (implementationary incentital gived ecotechnomic contribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителния инцентитален икотехномически принос са (1) изпълнителен сустатитен инцентитален икотехномически принос*
(implementationary sustatitic incentital ecotechnomic contribution) [същото като
изпълнителен инцентитален икотехномически сустатит* (implementationary incentital ecotechnomic sustatite)], (2) изпълнителен субстатен инцентитален икотехномически принос* (implementationary substatum incentital
ecotechnomic contribution) [същото като изпълнителен инцентитален
икотехномически субстат* (implementationary incentital ecotechnomic
substatum)], (3) изпълнителен запасов инцентитален икотехномически
принос* (implementationary stock incentital ecotechnomic contribution) [същото
като
изпълнителен
инцентитален
икотехномически
запас*
(implementationary incentital ecotechnomic stock)], (4) изпълнителен сустатантен инцентитален икотехномически принос* (implementationary sustatantal incentital ecotechnomic contribution) [същото като изпълнителен инцентитален икотехномически сустатант* (implementationary incentital
ecotechnomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталния икотехномически принос едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителния инцентитален икотехномически принос и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталния икотехномически принос едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИТП – инцентитален икотехномически принос)

Инцентитален
икотехномически принос
(ИЦИТП)
(инцентитален
икотехномически субстантит)

Сустатитен
ИЦИТП

Субстатен
ИЦИТП

Запасов
ИЦИТП

Сустатантен
ИЦИТП

(инцентитален икотехномически
сустатит;

(инцентитален икотехномически
субстат;

(инцентитален
икотехномически запас;

(инцентитален икотехномически
сустатант;

сустатитен
икотехномически инцентит)

субстатен икотехномически
инцентит)

запасов икотехномически
инцентит)

сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИТП]

[вътрешно същество на
ИЦИТП]

[външно същество на
ИЦИТП]

[общо понятие
за същество на
ИЦИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Сътворителен
(пригоден)
ИЦИТП
(сътворителен
инцентитален
икотехномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИТП]
{инцентитална икотехномическа пригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИЦИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ИЦИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИЦИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИЦИТП

(сътворителен
инцентитален
икотехномически сустатит;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субстат;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически запас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
инцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
инцентит)

сътворителен
запасов икотехномически
инцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИТП]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа пригодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа пригодност}

{запасова инцентитална
икотехномическа пригодност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работен (сметен) сустатитен
ИЦИТП

Работен (сметен) субстатен
ИЦИТП

Работен (сметен) запасов
ИЦИТП

Работен (сметен) сустатантен
ИЦИТП

Работен (сметен) ИЦИТП

(работен инцентитален икотехномически
сустатит;

(работен инцентитален икотехномически субстат;

(работен инцентитален
икотехномически запас;

(работен инцентитален икотехномически
сустатант;

(работен инцентитален икотехноми-чески
субстантит)

работен сустатитен икотехномически
инцентит)

работен субстатен икотехномически инцентит)

работен запасов икотехномически инцентит)

работен сустатантен икотехномически
инцентит)

[работно външно състояние
на ИЦИТП]

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИТП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИЦИТП]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

{инцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Творчески (ползваем)
ИЦИТП
(творчески инцентитален
икотехномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИТП]
{инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Творчески (пол- Творчески (ползваем) сустатизваем) субстатен ИЦИТП
тен ИЦИТП

Творчески
(ползваем) запасов ИЦИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
ИЦИТП

(творчески инцентитален
икотехномически сустатит;

(творчески инцентитален
икотехномически субстат;

(творчески инцентитален
икотехномически запас;

(творчески инцентитален
икотехномически сустатант;

творчески сустатитен икотехномически инцентит)

творчески субстатен икотехномически
инцентит)

творчески запасов икотехномически инцентит)

творчески сустатантен икотехномически
инцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова инценти-тална
икотехномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
ИЦИТП
(изпълнителен
инцентитален
икотехномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИТП]
{инцентитална икотехномическа задоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ИЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ИЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИЦИТП

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
инцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИТП]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИТП]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа задоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа задоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателен
(изгоден)
ИЦИТП
(съзидателен
инцентитален
икотехномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИТП]
{инцентитална икотехномическа изгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИЦИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИЦИТП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИЦИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ИЦИТП

(съзидателен
инцентитален
икотехномически сустатит;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субстат;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
инцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
инцентит)

съзидателен
запасов икотехномически
инцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически инцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТП]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа изгодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
игодноност}

{запасова инцентитална
икотехномическа изгодност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
ИЦИТП
(унисъзидателен инцентитален икотехномически
субстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИТП]
{инцентитална икотехномическа удовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворява- (удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
ИЦИТП
ИЦИТП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ИЦИТП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ИЦИТП

(унисъзидателен инцентитален икотехномически сустатит;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субстат;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически запас;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
инцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
инцентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически
инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно състояние на цялостното
същество на
ИЦИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТП]

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{запасова инцентитална
икотехномическа удовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (implementationary incentital ecotechnomic subticontribution) (без
разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икотехномически субтиинцентит, изпълнителна икотехномическа феност, (*) – изпълнителен инцентитален икотехномически ингредиент, който на феноменно
равнище и като субективна проекция количествено определя като обективна
даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икотехномически субект [на обективностен изпълнителен икотехномически субект* (objectivitical implementationary
ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика). Изпълнителният ин110
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитален икотехномически субтипринос е изпълнителен икотехномически
ингредиент в качеството му на субективно-изисквана обективностна изпълнителна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата
обективностна изпълнителна оценка, т.е. е субективно-обективностна изпълнителна икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical implementationary ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична изпълнителна икотехномическа оценка* (objectivistical implementationary
ecotechnomic appraisement); една от разновидностите на инцентиталния икотехномически субтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическото субтиизпълнение* (ecotechnomic subtiimplementation), последното
като общо понятие за икотехномическо субтитворчество* (ecotechnomic
subticreation) и икотехномическа субтиработа* (ecotechnomic subtiwork);
общо понятие за творчески инцентитален икотехномически субтипринос и
работни инцентитален икотехномически субтипринос, но не и двете заедно в
тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на изпълнителното инцентитално икореномическо субтиучастие. Изпълнителният инцентитален икотехномически субтипринос е форма
на съществуване на изпълнителената инцентитална субтиикотехномическа енергия* (implementationary incentital subtiecotechnomic energy) (вж.
субтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
изпълнителена инцентитална субтиикотехномическа активност*
(implementationary incentital subtiecotechnomic activity) (вж. субтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена изпълнителена инцентитална субтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
изпълнителена инцентитална субтиикотехномическа потенциалност*
(implementationary incentital subtiecotechnomic potentiality) (вж. субтиикотехномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителния икотехномически субтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП инцентитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
инцентит
(ИП инцентитално
икономическо
участие;
ИП инцентитална
икономическа
значимост)

ИП инцентитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически инцентит
(ИП инцентитално
икотехномическо
участие;
ИП инцентитален
икотехномически
принос)

ИП инцентитално икореномическо участие;
ИП икореномически инцентит
(ИП инцентитално икореномическо участие)

ИП инцентитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтиинцентит
(ИП икономическа
феност)

ИП инцентитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтиинцентит
(ИП икотехномическа феност)

ИП инцентитално икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтиинцентит
(ИП икореномическа феност)

ИП инцентитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтиинцентит
(ИП инцентитална
икономическа заделеност;
ИП инцентитален
икономически интерес)

ИП инцентитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтиинцентит
(ИП инцентитална
икотехномическа
заделеност;
ИП инцентитална
икотехномическа
зададеност)

ИП инцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтиинцентит
(ИП инцентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнителен инцентитален икотехномически субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на изпълнителното инцентитално
икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителният инцентитален икотехномически субтипринос са:
изпълнителен възпроизводствен инцентитален икотехномически субтипринос*
(implementationary
reproductional
incentital
ecotechnomic
subticontribution), изпълнителен производствен инцентитален икотехномически субтипринос* (implementationary production incentital ecotechnomic
subticontribution), изпълнителен разменен инцентитален икотехномически
субтипринос* (implementationary exchange incentital ecotechnomic subticontribution), изпълнителен разпределителен инцентитален икотехномически
субтипринос* (implementationary distributional incentital ecotechnomic subticontribution), изпълнителен потребителен инцентитален икотехномически
субтипринос* (implementationary consumption incentital ecotechnomic subticontribution), изпълнителен стопанствен инцентитален икотехномически
субтипринос* (implementationary protoecotechnomizing incentital ecotechnomic
subticontri-bution), изпълнителен следпроизводствен инцентитален икотехномически субтипринос* (implementationary post-production incentital
ecotechnomic subticontribution), изпълнителен предипотребителен инцентитален икотехномически субтипринос* (implementationary beforeconsumption incentital ecotechnomic subticontribution), изпълнителен посреднически инцентитален икотехномически субтипринос* (implementationary intermediationary incentital ecotechnomic subticontribution), изпълнителен бизнес икотехномически субтипринос* (business incentital ecotechnomic
subticontribution), изпълнителен алокативен инцентитален икотехномически субтипринос* (implementationary allocative incentital ecotechnomic
subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икохномическа
обхватност се разграничават индивидуален изпълнителен инцентитален
икотехномически субтипринос* (individual implementationary incentital
ecotechnomic subticontribution), фирмен изпълнителен инцентитален икотехномически субтипринос* (firm implementationary incentital ecotechnomic
subticontribution), обществен изпълнителен инцентитален икотехномически субтипринос* (social implementationary incentital ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителен инцентитален усвояван икотехномически
субтипринос* (implementationary incentital assimilated ecotechnomic subticontribution) и изпълнителен инцентитален създаван икотехномически субтипринос* (implementationary incentital gived ecotechnomic subticontribution).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителния инцентитален икотехномически субтипринос са
(1) изпълнителен сустатитен инцентитален икотехномически субтипринос* (implementationary sustatitic incentital ecotechnomic subticontribution)
[същото като изпълнителен инцентитален икотехномически субтисустатит* (implementationary incentital ecotechnomic subtisustatite)], (2) изпълнителен субстатен инцентитален икотехномически субтипринос* (implementationary substatum incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като изпълнителен инцентитален икотехномически субтисубстат* (implementationary incentital ecotechnomic subtisubstatum)], (3) изпълнителен запасов инцентитален икотехномически субтипринос* (implementationary stock
incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като изпълнителен инцентитален икотехномически субтизапас* (implementationary incentital
ecotechnomic subtistock)], (4) изпълнителен сустатантен инцентитален
икотехномически субтипринос* (implementationary sustatantal incentital
ecotechnomic subticontribution) [същото като изпълнителен инцентитален
икотехномически
субтисустатант*
(implementationary
incentital
ecotechnomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталния икотехномически субтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителния инцентитален икотехномически субтипринос и тяхното място сред разновидностите на инцентиталния икотехномически субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИТСП – инцентитален икотехномически субтипринос)

Инцентитален
икотехномически субтипринос
(ИЦИТСП)
(инцентитален
икотехномически субтисубстантит)

Сустатитен
ИЦИТСП

Субстатен
ИЦИТСП

Запасов
ИЦИТСП

Сустатантен
ИЦИТСП

(инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(инцентитален
икотехномически субтизапас;

(инцентитален
икотехномически субтисустатант;

сустатитен
икотехномически инцентит)

субстатен икотехномически
инцентит)

запасов икотехномически
инцентит)

сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИТСП]

[вътрешно същество на
ИЦИТСП]

[външно същество на
ИЦИТСП]

[общо понятие
за същество на
ИЦИТСП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Сътворителен
(пригоден)
ИЦИТСП
(сътворителен
инцентитален
икотехномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИЦИТСП]
{инцентитална икотехномическа
субтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ИЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИЦИТСП

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икотехномически субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИТСП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИТСП]

[общо състояние
на външното
същество на
ИЦИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
субтипригодност}

{запасова инцентитална
икотехномическа субтипригодност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

(вид специфант (вид специфант
на икотехноми- на икотехномически сустит)
ческа субстанция)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работен (сметен) сустатитен
ИЦИТСП
Работен (сметен) ИЦИТСП
(работен инцентитален
икотехномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
ИЦИТСП]
{инцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) субстатен
ИЦИТСП

Работен (сметен) запасов
ИЦИТСП

Работен (сметен) сустатантен
ИЦИТСП

(работен инцен- (работен инцентитален икотитален икотехномически
техномически
субтисустатит;
субтисубстат;

(работен инцентитален икотехномически субтизапас;

(работен инцентитален икотехномически
субтисустатант;

работен сустатитен икотехномически субтиинцентит)

работен субстатен икотехномически
субтиинцентит)

работен запасов
икотехномически субтиинцентит)

работен сустатантен икотехномически субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИТСП]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Творчески
(ползваем)
ИЦИТСП
(творчески
инцентитален
икотехномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИТСП]
{инцентитална икотехномическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески (ползваем) сустатитен ИЦИТСП

Творчески
(ползваем) субстатен
ИЦИТСП

Творчески (ползваем) запасов
ИЦИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен
ИЦИТСП

(творчески инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(творчески инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(творчески инцентитален икотехномически
субтизапас;

(творчески инцентитален
икотехномически субтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически
субтиинцентит)

творчески субстатен икотехномически субтиинцентит)

творчески запасов икотехномически субтиинцентит)

творчески сустатантен икотехномически
субтиинцентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялост-ното
същество на
ИЦИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИТСП]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ИЦИТСП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ИЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ИЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИЦИТСП

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
инцентита-лен
инцентита-лен
инцентитален
инцентита-лен
икотехномичес- икотехномичес- икотехномичесикотехноки субтисустаки субтисубски субтизапас;
мически субти(изпълнителен
тит;
тат;
сустатант;
инцентитален
изпълнителен
изпълнителен
изпълнителен
изпълнителен
икотехномизапасов
икотехсустатитен ико- субстатен икосустатантен
чески субтиномически
субтехномически
техномически
икотехномичессубстантит)
тиинцентит)
субтиинцентит) субтиинцентит)
ки субтиинцен[външно състит)
тояние на
[външно състо- [външно състо- [външно състо- [външно състоИЦИТСП]
яние на външяние на цялост- яние на вътрешяние на общото
ното
същество
{инцентиното същество
ното същество
същество на
тална икона ИЦИТСП]
на ИЦИТСП]
на ИЦИТСП]
ИЦИТСП]
техномическа
{запасова ин{сустатитна
{субстатна
{сустатантна
субтизадовоцентитална
инцентиинцентиинцентиленост}
тална икотех- тална икотех- икотехномичес- тална икотех(вид икотехнока субтизадовономическа
номическа
номическа
мическа форленост}
субтизадовосубтизадовосубтизадовома)
леност}
леност}
леност}
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
икотехноикотехномиикотехномиикотехномимически сусческа субстанческа суперсчески сустант)
тит)
ция)
танта)
Изпълнителен
(задоволяващ)
ИЦИТСП
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Съзидателен
(изгоден)
ИЦИТСП
(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ИЦИТСП]
{инцентитална икотехномическа
субтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателен
(изгоден)
сустатитен
ИЦИТСП
(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтисустатит;

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ИЦИТСП

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субти-запас;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
субтиинцентит)

съзидателен запасов икотехномически субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТСП]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЦИТСП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
субтиизгодноност}

{запасова инцентитална
икотехномическа субтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателен Унисъзидателен Унисъзидател-ен Унисъзидатеелн
(удовлетворява- (удовлетворява(удовлетворя(удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
ващ) запасов
щ) сустатантен
ИЦИТСП
ИЦИТСП
ИЦИТСП
ИЦИТСП
Унисъзидателен (удовлетворяващо)
ИЦИТСП
(унисъзидателен инцентитален икотехномически
субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИТСП]
{инцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен
инцентитален
икотехномически субтизапас;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИТСП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТСП]

[цялостно състояние на външното същество
на ИЦИТСП]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОБТИИНЦЕНТИТ (implementationary obtiincentite) (ки)
– във:
изпълнителен икореномически обтиинцентит (същото като изпълнителна
инцентитална икореномическа заделеност и като изпълнително инцентитално икореномическо обтиучастие).
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС* (implementationary transcentital economic interest) – същото като изпълнителна трансцентитална икономическа обтизначимост и изпълнителен
икономически обтитрансцентит.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (implementationary transcentital ecotechnomic obticontribution)
(без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икотехномически обтитрансцентит, изпълнителна трансцентитална икотехномическа заделеност, изпълнителна трансцентитална икотехномическа зададеност, (*) – изпълнителен трансцентитален икотехномически ингредиент,
който на същностно равнище и като обективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икотехномически субект [на
обективностен изпълнителен икотехномически субект* (objectivitical
implementationary ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); една от
разновидностите на трансцентиталния икотехномически обтипринос (вж.) и
един от конкретните изрази на икотехномическото обтиизпълнение*
(ecotechnomic obtiimplementation), последното като общо понятие за икотехномическо обтитворчество* (ecotechnomic obticreation) и икотехномическа
обтиработа* (ecotechnomic obtiwork); общо понятие за творчески трансцентитален икотехномически обтипринос и работен трансцентитален икотехномически обтипринос, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителният трансцентитален
икотехномически обтипринос е икоизпълнителен техномически ингредиент в
качеството му на обективно-изисквана обективностна изпълнителна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна
изпълнителна оценка, т.е. е обективно-обективностна изпълнителна икотехномическа
оценка*
(objectively-objectivitical
implementationary
ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна изпълнителна
икотехномическа оценка* (objectiveneous implementationary ecotechnomic
appraisement). Изпълнителният трансцентитален икотехномически обтипринос е форма на съществуване на изпълнителената трансцентитална обтиикотехномическа енергия* (implementationary transcentital obtiecotechnomic energy) (вж. обтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена трансцентитална обтиикотехномическа активност* (implementationary transcentital obtiecotechnomic activity) (вж.
обтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена изпълнителена трансцентитална обтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена трансцентитална обтиикотехноми-
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа потенциалност* (implementationary transcentital obtiecotechnomic potentiality) (вж. обтиикотехномическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на изпълнителното трансцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителния икотехномически обтипринос (наред със изпълнителния уницентитален икотехномически обтипринос, изпълнителния центитален икотехномически обтипринос
и изпълнителния инцентитален икотехномическа обтипринос) (вж. фиг. 1).
Ако не е посочено друго, под изпълнителен икотехномически обтипринос
обикновено се подразбира изпълнителният трансцентитален икотехномически
обтипринос.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП трансцентитална икономическа значимост;
ИП икономически
трансцентит
(ИП трансцентитално икономическо участие;
ИП икономическа
значимост)

ИП трансцентитален икотехномически принос;
ИП икотехномически трансцентит
(ИП трансцентитално икотехномическо
участие;
ИП икотехномически принос)

ИП трансцентитално икореномическо
участие;
ИП икореномически трансцентит
(ИП трансцентитално икореномическо
участие;
ИП икореномическо
участие)

ИП трансцентитална икономическа субтизначимост;
ИП икономически
субтитрансцентит
(ИП икономическа
ценностност;
ИП икономическа
ценност);

ИП трансцентитален икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтитрансцентит
(ИП икотехномическа ценностност;
ИП икотехномическо усърдие)

ИП трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтитрансцентит
(ИП икореномическа
ценностност;
ИП икореномическа
отдаденост)

ИП трансцентитален икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икотехномическа
заделеност;
ИП трансцентитална икотехномическа
зададеност;
ИП икотехномическа зададеност)

ИП трансцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икореномическа заделеност;
ИП икореномическа заделеност)

ИП трансцентитална икономическа обтизначимост;
ИП икономически
обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икономическа заделеност;
ИП трансцентитален
икономически интерес;
ИП икономически
интерес)

Фиг. 1. Изпълнителен трансцентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на изпълнителното трансцентитално
икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителният трансцентитален икотехномически обтипринос
са: изпълнителен възпроизводствен трансцентитален икотехномически
обтипринос* (implementationary reproductional transcentital ecotechnomic
obticontribution), изпълнителен производствен трансцентитален икотехномически
обтипринос*
(implementationary
production
transcentital
ecotechnomic obticontribution), изпълнителен разменен трансцентитален
икотехномически обтипринос* (implementationary exchange transcentital
ecotechnomic obticontribution), изпълнителен разпределителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (implementationary distributional
transcentital ecotechnomic obticontribution), изпълнителен потребителен
трансцентитален икотехномически обтипринос* (implementationary
consumption transcentital ecotechnomic obticontribution), изпълнителен стопанствен трансцентитален икотехномически обтипринос* (implementationary protoecotechnomizing transcentital ecotechnomic obticontribution), изпълнителен следпроизводствен трансцентитален икотехномически обтипринос* (implementationary post-production transcentital ecotechnomic obticontribution), изпълнителен предипотребителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (implementationary before-consumption transcentital
ecotechnomic obticontribution), изпълнителен посреднически трансцентитален икотехномически обтипринос* (implementationary intermediationary
transcentital ecotechnomic obticontribution), изпълнителен бизнес трансцентитален икотехномически обтипринос* (implementationary business
transcentital ecotechnomic obticontribution), изпълнителен алокативен трансцентитален икотехномически обтипринос* (implementationary allocative
transcentital ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален изпълнителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (individual
implementationary transcentital ecotechnomic obticontribution), фирмен изпълнителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (firm implementationary transcentital ecotechnomic obticontribution), обществен изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтипринос* (social implementationary
transcentital ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
изпълнителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (absolute
implementationary transcentital ecotechnomic obticontribution) и относителен
изпълнителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (relative
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------implementationary transcentital ecotechnomic obticontribution), а според факторната икономическа определеност – трудово-определен изпълнителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (labourly-determinate implementationary transcentital ecotechnomic obticontribution) и физическо-определен
изпълнителен
трансцентитален
икотехномически
обтипринос*
(physically-determinate implementationary transcentital ecotechnomic obticontribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителен трансцентитален усвояван икотехномически обтипринос* (implementationary transcentital assimilated ecotechnomic
obticontribution) и изпълнителен трансцентитален създаван икотехномически обтипринос* (implementationary transcentital gived ecotechnomic obticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителния трансцентитален икотехномически обтипринос
са (1) изпълнителен сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос* (implementationary sustatitic transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото като изпълнителен трансцентитален икотехномически обтисустатит* (implementationary transcentital ecotechnomic obtisustatite)], (2)
изпълнителен субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос* (implementationary substatum transcentital ecotechnomic obticontribution)
[същото като изпълнителен трансцентитален икотехномически обтисубстат* (implementationary transcentital ecotechnomic obtisubstatum)], (3) изпълнителен запасов трансцентитален икотехномически обтипринос*
(implementationary stock transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото като изпълнителен трансцентитален икотехномически обтизапас*
(implementationary transcentital ecotechnomic obtistock)], (4) изпълнителен
сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос* (implementationary sustatantal transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото като
изпълнителен трансцентитален икотехномически обтисустатант*
(implementationary transcentital ecotechnomic obtisustatant)]. Тези разновидности
и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически
обтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителния трансцентитален икотехномически обтипринос и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически обтипринос
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТОП – трансцентитален икотехномически обтипринос)

Трансцентитален икотехномически обтипринос
(ТЦИТОП)
(трансцентитален икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
ТЦИТОП

Субстатен
ТЦИТОП

Запасов
ТЦИТОП

Сустатантен
ТЦИТОП

(трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(трансцентитален икотехномически
обтизапас;

(трансцентитален икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически трансцентит)

субстатен икотехномически
трансцентит)

запасов икотехномически
трансцентит)

сустатантен
икотехномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно същество на
ТЦИТОП]

[външно същество на
ТЦИТОП]

[общо понятие
за същество на
ТЦИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителен
(пригоден)
ТЦИТОП
(сътворителен
трансцентитален икотехномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИТОП]
{трансцентитална икотехномическа обтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ТЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ТЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ТЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ТЦИТОП

(сътворителен
трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икотехномически
обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИТОП]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
обтипригодност}

{сустатант-на
трансцентитална икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант (вид специфант
на икотехноми- на икотехномически сустит)
ческа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) ТЦИТОП
(работен трансцентитален
икотехномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИТОП]
{трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
ТЦИТОП

Работен (сметен) субстатен
ТЦИТОП

Работен (сметен) запасов
ТЦИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ТЦИТОП

(работен трансцентитален
икотехномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икотехномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икотехномически обтизапас;

(работен трансцентитален икотехномически
обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтитрансцентит)

работен субстатен икотехномически обтитрансцентит)

работен запасов икотехномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икотехномически обтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИТОП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатант-на
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творчески
(ползваем)
ТЦИТОП
(творчески
трансцентитален икотехномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИТОП]
{трансцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески (ползваем) сустатитен ТЦИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
ТЦИТОП

Творчески
(ползваем) запасов ТЦИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
ТЦИТОП

(творчески
трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икотехномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален
икотехномически обтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически обтитрансцентит)

творчески субстатен икотехномически обтитрансцентит)

творчески запасов икотехномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИТОП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИТОП]

[творческо външно състоя-ние
на общото същество на ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова
{субстатна
{сустатант-на
трансцентитрансцентитрансцентитална икотех- тална икотех- тална икотехномическа
номическа полномическа полползваема
об- зваема обтизазваема обтизатизадоволедоволеност}
доволеност}
ност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителен
(задоволяващ)
ТЦИТОП
(изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИТОП]
{трансцентитална икотехномическа обтизадоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ТЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ТЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ТЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ТЦИТОП

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТОП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИТОП]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИТОП]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномичес-ка
обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателен
(изгоден) сустатитен ТЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ТЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ТЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ТЦИТОП

Съзидателен
(изгоден)
ТЦИТОП

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисустатант;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисубстантит)

съзидателен
сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икотехномически
обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа обтиизгодноност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

{трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

(вид съдържание на икотехномически сустит)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
ТЦИТОП
(унисъзидателен трансцентитален икотехномически
обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИТОП]
{трансцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворява- (удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
ТЦИТОП
ТЦИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ТЦИТОП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ТЦИТОП

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икотехномически обтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното
същество на
ТЦИТОП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТОП]

[цялостно състояние на външното същество на
ТЦИТОП]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ПРИНОС* (implementationary transcentital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икотехномически
трансцентит, (*) – изпълнителен трансцентитален икотехномически ингредиент, който на същностно равнище количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икотехномически субект [на обективностен изпълнителен икотехномически субект* (objectivitical implementationary ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за изпълнителен трансцентитален
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически субтипринос (същото като изпълнителен икотехномически
субтитрансцентит и като изпълнително икотехтомическо усърдие) и изпълнителен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически обтитрансцентит и като изпълнителен трансцентитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от разновидностите на трансцентиталния икотехномически принос (вж.) и един от
конкретните изрази на икотехномическото изпълнение* (ecotechnomic
implementation), последното като общо понятие за икотехномическо
творчество* (ecotechnomic creation) и икотехномическа работа*
(ecotechnomic work); общо понятие за творчески трансцентитален
икономически принос и работен трансцентитален икономически принос, но
не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа
ингредиентност). Изпълнителният трансцентитален икотехномически
принос е форма на съществуване на изпълнителната трансцентитална
икотехномическа енергия (implementationary transcentital ecotechnomic energy)
(вж. икотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
изпълнителена
трансцентитална
икотехномическа
активност*
(implementationary transcentital ecotechnomic activity) (вж. икотехномическа активност). Той е кинестично опредметена изпълнителена трансцентитална
икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
изпълнителена трансцентитална икотехномическа потенциалност*
(implementationary transcentital ecotechnomic potentiality) (вж. икотехномическа
потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на изпълнителното трансцентитално икореномическо
участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителния икотехномически принос (наред със изпълнителния уницентитален икономически принос,
изпълнителния центитален икотехномически принос и изпълнителния инцентитален икотехномически принос) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под
изпълнителен икотехномически принос обикновено се подразбира изпълнителният трансцентитален икотехномически принос
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП трансцентитална икономическа значимост;
ИП икономически
трансцентит
(ИП трансцентитално икономическо участие;
ИП икономическа
значимост

ИП трансцентитален икотехномически принос;
ИП икотехномически трансцентит
(ИП трансцентитално икотехномическо
участие;
ИП икотехномически принос)

ИП трансцентитална икономическа субтизначимост;
ИП икономически
субтитрансцентит
(ИП икономическа
ценностност;
ИП икономическа
ценност);

ИП трансцентитален икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтитрансцентит
(ИП икотехномическа ценностност;
ИП икотехномическо усърдие)

ИП трансцентитална икономическа обтизначимост;
ИП икономически
обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икономическа
заде-леност;
ИП трансцентитален
икономически интерес;
ИП икономически
интерес)

ИП трансцентитално икореномическо
участие;
ИП икореномически трансцентит
(ИП трансцентитално икореномическо
участие;
ИП икореномическо
участие)

ИП трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтитрансцентит
(ИП икореномическа
ценностност;
ИП икореномическа
отдаденост)

ИП трансцентитален икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икотехномическа
заделеност;
ИП трансцентитална икотехномическа
зададеност;
ИП икотехномическа зададеност)

ИП трансцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икореномическа заделеност;
ИП икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнителен трансцентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на изпълнителното трансцентитално икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на изпълнителния трансцентитален икотехномически принос са (1) изпълнителен трансцентитален икотехномически субтипринос (изпълнителен икотехномически
субтитрансцентит) и (2) изпълнителен трансцентитален икотехномически
обтипринос (изпълнителен икотехномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителния трансцентитален икотехномически принос са: изпълнителен възпроизводствен трансцентитален икотехномически принос* (implementationary reproductional transcentital ecotechnomic contribution),
изпълнителен производствен трансцентитален икотехномически принос* (implementationary production transcentital ecotechnomic contribution), изпълнителен разменен трансцентитален икотехномически принос*
(implementationary exchange transcentital ecotechnomic contribution), изпълнителен разпределителен трансцентитален икотехномически принос*
(implementationary distributional transcentital ecotechnomic contribution), изпълнителен потребителен трансцентитален икотехномически принос*
(implementationary consumption transcentital ecotechnomic contribution), изпълнителен стопанствен трансцентитален икотехномически принос*
(implementationary protoeconomizing transcentital ecotechnomic contribution), изпълнителен следпроизводствен трансцентитален икотехномически принос* (implementationary post-production transcentital ecotechnomic contribution),
изпълнителен предипотребителeн трансцентитален икотехномически
принос* (implementationary before-consumption transcentital ecotechnomic
contribution), изпълнителен посреднически трансцентитален икотехномически принос* (intermediationary implementationary transcentital ecotechnomic
contribution), изпълнителен бизнес икотехномическии принос* (implementationary business transcentital ecotechnomic contribution), изпълнителен алокативен трансцентитален икотехномически принос* (implementationary
allocative transcentital ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическиа обхватност се разграничават индивидуален
изпълнителен трансцентитален икотехномически принос* (individual
implementationary transcentital ecotechnomic contribution), фирмен изпълнителен трансцентитален икотехномически принос* (firm implementationary
transcentital ecotechnomic contribution), обществен изпълнителен трансцентитален икотехномически принос* (social implementationary transcentital
ecotechnomic contribution) и т.н.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
изпълнителен трансцентитален икотехномически принос* (absolute
implementationary transcentital ecotechnomic contribution) и относителен изпълнителен трансцентитален икотехномически принос* (relative implementationary transcentital ecotechnomic contribution), а според факторната икономическа определеност – трудово-определен изпълнителен трансцентитален икотехномически принос* (labourly-determinate implementationary
transcentital ecotechnomic contribution) и физическо-определен изпълнителен
трансцентитален икотехномически принос* (physically-determinate implementationary transcentital ecotechnomic contribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителен трансцентитален усвояван икотехномически принос* (implementationary transcentital assimilated ecotechnomic
contribution) и изпълнителен трансцентитален създаван икотехномически
принос* (implementationary transcentital gived ecotechnomic contribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителния трансцентитален икотехномически принос са (1)
изпълнителен сустатитен трансцентитален икотехномически принос*
(implementationary sustatitic transcentital ecotechnomic contribution) [същото като
изпълнителен трансцентитален икотехномически сустатит* (implementationary transcentital ecotechnomic sustatite)], (2) изпълнителен субстатен
трансцентитален икотехномически принос* (implementationary substatum
transcentital ecotechnomic contribution) [същото като изпълнителен трансцентитален икотехномически субстат* (implementationary transcentital
ecotechnomic substatum)], (3) изпълнителен запасов трансцентитален икотехномически принос* (implementationary stock transcentital ecotechnomic
contribution) [същото като изпълнителен трансцентитален икотехномически запас* (implementationary transcentital ecotechnomic stock)], (4) изпълнителен сустатантен трансцентитален икотехномически принос*
(implementationary sustatantal transcentital ecotechnomic contribution) [същото
като изпълнителен трансцентитален икотехномически сустатант*
(implementationary transcentital ecotechnomic sustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически
принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителния трансцентитален икотехномически принос и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически принос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТП – трансцентитален икотехномически принос)

Трансцентитален икотехномически принос
(ТЦИТП)
(трансцентитален икотехномически субстантит)

Сустатитен
ТЦИТП

Субстатен
ТЦИТП

Запасов
ТЦИТП

Сустатантен
ТЦИТП

(трансцентитален икотехномически
сустатит;

(трансцентитален икотехномически
субстат;

(трансцентитален икотехномически
запас;

(трансцентитален икотехномически
сустатант;

сустатитен
икотехномически трансцентит)

субстатен икотехномически
трансцентит)

запасов икотехномически
трансцентит)

сустатантен
икотехномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИТП]

[вътрешно същество на
ТЦИТП]

[външно същество на
ТЦИТП]

[общо понятие
за същество на
ТЦИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителен
(пригоден)
ТЦИТП
(сътворителен
трансцентитален икотехномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИТП]
{трансцентитална икотехномическа пригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ТЦИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ТЦИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов ТЦИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ТЦИТП

(сътворителен
трансцентитален икотехномически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
трансцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икотехномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИТП]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа пригодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа пригодност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
пригодност}

{сустатантна трансцентитална икотехномическа
пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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Работен (сметен) ТЦИТП
(работен трансцентитален
икотехномически субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИТП]
{трансцентитална икотехномическа
сметна задоволе-ност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
ТЦИТП

Работен (сметен) субстатен
ТЦИТП

Работен (сметен) запасов
ТЦИТП

Работен (сметен) сустатантен
ТЦИТП

(работен трансцентитален
икотехномически сустатит;

(работен трансцентитален
икотехномически субстат;

(работен трансцентитален
икотехномически запас;

(работен трансцентитален
икотехномически сустатант;

работен сустатитен икотехномически
трансцентит)

работен субстатен икотехномически трансцентит)

работен запасов икотехномичес-ки трансцентит)

работен сустатантен икотехномически
трансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИТП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИТП]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна трансценти-тална
икотехномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творчески (пол- Творчески (ползваем) сустатизваем) субстатен ТЦИТП
тен ТЦИТП
Творчески (ползваем)
ТЦИТП
(творчески
трансцентитален икотехномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИТП]
{трансцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Творчески
(ползваем) запасов ТЦИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
ТЦИТП

(творчески
трансцентитален икотехномически сустатит;

(творчески
трансцентитален икотехномически субстат;

(творчески
трансцентитален икотехномически запас;

(творчески
трансцентитален икотехномически сустатант;

творчески сустатитен икотехномически
трансцентит)

творчески субстатен икотехномически
трансцентит)

творчески запасов икотехномически трансцентит)

творчески сустатантен икотехномически
трансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова
{субстатна
трансцентитрансцентитална икотална икотехтехномичес-ка
номическа полползваема зазваема задоводоволеност}
леност}

{сустатантна трансценти-тална
икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителен
(задоволяващ)
ТЦИТП
(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИТП]
{трансцентитална икотехномическа задоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ТЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ТЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ТЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ТЦИТП

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
трансцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИТП]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИТП]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа задоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномичес-ка
задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателен
(изгоден)
ТЦИТП
(съзидателен
трансцентитален икотехномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИТП]
{трансцентитална икотехномическа изгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ТЦИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ТЦИТП

Съзидателен
(изгоден) запасов ТЦИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ТЦИТП

(съзидателен
трансцентитален икотехномически сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически запас;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
трансцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
трансцентит)

съзидателен
запасов икотехномически
трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното
същество на
ТЦИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТП]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа изгодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
игодноност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
изгодност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
ТЦИТП
(унисъзидателен трансцентитален икотехномически
суб-стантит)
[цялостно състояние на
ТЦИТП]
{трансцентитална икотехномическа удовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворява- (удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
ТЦИТП
ТЦИТП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ТЦИТП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ТЦИТП

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически сустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически субстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икотехномически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
трансцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
трансцентит)

унисъзидателен унисъзидателен
запасов икосустатантен
техномически икотехномичестрансцентит)
ки трансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТП]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
СУБТИПРИНОС* (implementationary transcentital ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икотехномически субтитрансцентит, изпълнителна икотехномическа ценностност, изпълнително икотехномическо усърдие, (*) – изпълнителен трансцентитален икотехномически ингредиент, който на същностно равнище и
като субективна проекция количествено определя като обективна даденост
приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й
на изпълнителен икотехномически субект [на обективностен изпълнителен
икотехномически субект* (objectivitical ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномика); една от разновидностите на трансцентиталния икотехномически субтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическото субтиизпълнение* (ecotechnomic subtiimplementation), последното като
общо понятие за икотехномическо субтитворчество* (ecotechnomic subticreation) и икотехномическа субтиработа* (ecotechnomic subtiwork); общо
понятие за творчески трансцентитален икотехномически субтипринос и работни трансцентитален икотехномически субтипринос, но не и двете заедно
в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Изпълнителният трансцентитален икотехномически субтипринос е изпълнителен икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана
обективностна изпълнителна оценка или още е субективно отражение на
обективно-необходимата обективностна изпълнителна оценка, т.е. е субективно-обективностна изпълнителна икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical implementationary ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична изпълнителна икотехномическа оценка*
(objectivistical implementationary ecotechnomic appraisement). Изпълнителният
трансцентитален икотехномически субтипринос е форма на съществуване на
изпълнителената трансцентитална субтиикотехномическа енергия*
(implementationary transcentital subtiecotechnomic energy) (вж. субтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена
трансцентитална субтиикотехномическа активност* (implementationary
transcentital subtiecotechnomic activity) (вж. субтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена изпълнителена трансцентитална субтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена трансцентитална субтиикотехномическа потенциалност*
(implementationary transcentital subtiecotechnomic potentiality) (вж. субтиикотехномическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на изпълнителното трансцентиталното икореномическо
субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителния икотехномически субтипринос (наред със изпълнителния уницентитална икотехномическа субтипринос, изпълнителния центитален икотехномически субтипринос и изпълнителния инцентитален икотехномическа субтипринос) (вж.
фиг. 1). Ако не е посочено друго, под изпълнителен икотехномически субтипринос обикновено се подразбира изпълнителният трансцентитален икотехномически субтипринос.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ трансцентитална икономическа значимост;
СЗ икономически
трансцентит
(СЗ трансцентитално икономическо участие;
СЗ икономическа
значимост)

СЗ трансцентитален икотехномически принос;
СЗ икотехномически трансцентит
(СЗ трансцентитално икотехномическо
участие;
СЗ икотехномически принос)

СЗ трансцентитална икономическа субтизначимост;
СЗ икономически
субтитрансцентит
(СЗ икономическа
ценностност;
СЗ икономическа
ценност);

СЗ трансцентитален икотехномически субтипринос;
СЗ икотехномически субтитрансцентит
(СЗ икотехномическа
ценностност;
СЗ икотехномическо
усърдие)

СЗ трансцентитална икономическа обтизначимост;
СЗ икономически
обтитрансцентит
(СЗ трансцентитална икономическа заделеност;
СЗ трансцентитален
икономически интерес;
СЗ икономически
интерес)

СЗ трансцентитално икореномическо
участие;
СЗ икореномически
трансцентит
(СЗ трансцентитално
икореномическо
участие;
СЗ икореномическо
участие)

СЗ трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
СЗ икореномически
субтитрансцентит
(СЗ икореномическа
ценностност;
СЗ икореномическа
отдаденост)

СЗ трансцентитален икотехномически обтипринос;
СЗ икотехномически обтитрансцентит
(СЗ трансцентитална икотехномическа
заделеност;
СЗ трансцентитална
икотехномическа
зададеност;
СЗ икотехномическа зададеност)

СЗ трансцентитално икореномическо обтиучастие;
СЗ икореномически обтитрансцентит
(СЗ трансцентитална икореномическа заделеност;
СЗ икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнителен трансцентитален икотехномическиа субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на изпълнителното трансцентитално икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка –
разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителният трансцентитален икотехномически субтипринос
са: изпълнителен възпроизводствен трансцентитален икотехномически
субтипринос* (implementationary reproductional transcentital ecotechnomic
subticontribution), изпълнителен производствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (implementationary production transcentital ecotechnomic subticontribution), изпълнителен разменен трансцентитален икотехномически
субтипринос*
(implementationary
exchange
transcentital
ecotechnomic subticontribution), изпълнителен разпределителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (implementationary distributional
transcentital ecotechnomic subticontribution), изпълнителен потребителен
трансцентитален икотехномически субтипринос* (implementationary consumption transcentital ecotechnomic subticontribution), изпълнителен стопанствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (implementationary
protoecotechnomizing transcentital ecotechnomic subticontri-bution), изпълнителен следпроизводствен трансцентитален икотехномически субтипринос*
(implementationary post-production transcentital ecotechnomic subticontribution),
изпълнителен предипотребителен трансцентитален икотехномически
субтипринос* (implementationary before-consumption transcentital ecotechnomic
subticontribution), изпълнителен посреднически трансцентитален икотехномически субтипринос* (implementationary intermediationary transcentital
ecotechnomic subticontribution), изпълнителен бизнес икотехномически субтипринос* (business transcentital ecotechnomic subticontribution), изпълнителен алокативен трансцентитален икотехномически субтипринос*
(implementationary allocative transcentital ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален изпълнителен трансцентитален икотехномически
субтипринос* (individual implementationary transcentital ecotechnomic subticontribution), фирмен изпълнителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (firm implementationary transcentital ecotechnomic subticontribution),
обществен изпълнителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (social implementationary transcentital ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
изпълнителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (absolute
implementationary transcentital ecotechnomic subticontribution) и относителен
изпълнителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (relative
implementationary transcentital ecotechnomic subticontribution), а според фак147
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------торната икономическа определеност – трудово-определен изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтипринос* (labourly-determinate
implementationary transcentital ecotechnomic subticontribution) и физическоопределен изпълнителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (physically-determinate implementationary transcentital ecotechnomic
subticontribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителен трансцентитален усвояван икотехномически субтипринос* (implementationary transcentital assimilated ecotechnomic
subticontribution) и изпълнителен трансцентитален създаван икотехномически субтипринос* (implementationary transcentital gived ecotechnomic
subticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителния трансцентитален икотехномически субтипринос
са (1) изпълнителен сустатитен трансцентитален икотехномически
субтипринос* (implementationary sustatitic transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото като изпълнителен трансцентитален икотехномически
субтисустатит* (implementationary transcentital ecotechnomic subtisustatite)],
(2) изпълнителен субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос* (implementationary substatum transcentital ecotechnomic subticontribution)
[същото като изпълнителен трансцентитален икотехномически субтисубстат* (implementationary transcentital ecotechnomic subtisubstatum)], (3) изпълнителен запасов трансцентитален икотехномически субтипринос*
(implementationary stock transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото
като изпълнителен трансцентитален икотехномически субтизапас*
(implementationary transcentital ecotechnomic subtistock)], (4) изпълнителен
сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос* (implementationary sustatantal transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото като
изпълнителен трансцентитален икотехномически субтисустатант*
(implementationary transcentital ecotechnomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителния трансцентитален икотехномически субтипринос и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически субтипринос
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТСП – трансцентитален икотехномически субтипринос)
Сустатитен
ТЦИТСП
(трансцентитален икотехТрансцентиталномически
ен икотехномически субтип- субтисустатит;
ринос
сустатитен
(ТЦИТСП)
икотехноми(трансцентитчески трансален икотехноцентит)
мически субти[цялостно съсубстантит)
щество на
{икотехномиТЦИТСП]
ческо усърдие}
{сустатитно
икотехномическо усърдие}
(вид икотехномически сустит)

Субстатен
ТЦИТСП

Запасов
ТЦИТСП

Сустатантен
ТЦИТСП

(трансцентитален икотехномически
субтисубстат;

(трансцентитален икотехномически
субтизапас;

(трансцентитален икотехномически
субтисустатант;

субстатен икотехномически
трансцентит)

запасов икотехномически
трансцентит)

сустатантен
икотехномически трансцентит)

[вътрешно същество на
ТЦИТСП]

[външно същество на
ТЦИТСП]

[общо понятие
за същество на
ТЦИТСП]

{субстатно
икотехномическо усърдие}

{запасово
икотехномическо усърдие}

{сустатантно
икотехномическо усърдие}

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителен
(пригоден)
ТЦИТСП
(сътворителен
трансцентитален икотехномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИТСП]
{трансцентитална икотехномическа субтипригодност;
сътворително
икотехномическо усърдие}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ТЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ТЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов ТЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ТЦИТСП

(сътворителен
трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икотехномически
субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИТСП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИТСП]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
субтипригодност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
субтипригодност;

{запасова
трансцентитална икотехномическа
субтипригодност;

{сустатантна трансцентитална икотехномическа
субтипригодност;

сътворително
сустатитно
икотехномическо усърдие}

сътворително
субстатно
икотехномическо усърдие}

сътворително
запасово икотехномическо
усърдие}

сътворително
сустатантно
икотехномическо усърдие}

(вид специфант (вид специфант
на икотехноми- на икотехномически сустит)
ческа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) ТЦИТСП
(работен трансцентитален
икотехномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИТСП]
{трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;
работно икотехномическо
усърдие
(икотехномическо усилие)}
(разновидност
на икотехномичес-ка форма)

Работен (сметен) сустатитен
ТЦИТСП

Работен (сметен) субстатен
ТЦИТСП

Работен (сметен) запасов
ТЦИТСП

Работен (сметен) сустатантен
ТЦИТСП

(работен трансцентитален
икотехномически субтисустатит;

(работен трансцентитален
икотехномически субтисубстат;

(работен трансцентитален
икотехномически субтизапас;

(работен трансцентитален
икотехномически субтисустатант;

работен сустатитен икотехномически субтитрансцентит)

работен субстатен икотехномически субтитрансцентит)

работен запасов икотехномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икотехномически субтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИТСП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

работно сустатитно икотехномическо
усърдие

работно субстатнотно
икотехномическо усърдие

работно запасово икотехномическо
усърдие

работно сустатантно
икотехномическо усърдие

(сустатитно
икотехномическо усилие)}

(субстатно
икотехномическо усилие)}

(запасово икотехномическо
усилие)}

(сустатантно
икотехномическо усилие)}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Творчески
(ползваем)
ТЦИТСП
(творчески
трансцентитален икотехномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИТСП]
{трансцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност;
творческо икотехномическо
усърдие
(икотехномическо умение)}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески (ползваем) сустатитен ТЦИТСП

Творчески
(ползваем) субстатен
ТЦИТСП

(творчески
трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(творчески
трансцентитален икотехномически субтисубстат;

творчески сустатитен икотехномически субтитрансцентит)

творчески субстатен икотехномически субтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИТСП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИТСП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност;

{субстатна
{запасова
трансцентитрансцентитална икотех- тална икотехномическа полномическа
зваема субтиползваема
задоволеност;
субтизадоволеност;

{сустатантна трансцентитална икотехномическа
ползваема субтизадоволеност;

творческо сустатитно икотехномическо
усърдие

творческо субстатно икотехномическо
усърдие

творческо запасово икотехномическо
усърдие

творческо сустатантно
икотехномическо усърдие

(субстатно
икотехномическо учение)}

(запасово икотехномическо
учение)}

(сустатантно
икотехномическо учение)}

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

(сустатитно
икотехномическо учение)}
(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)
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Творчески
Творчески (пол(ползваем) зазваем) сустапасов ТЦИТСП
тантен
ТЦИТСП
(творчески
(творчески
трансцентитатрансцентитален икотехнолен икотехномически субти- мически субтизапас;
сустатант;
творчески запа- творчески суссов икотехнотатантен икомически субтехномически
титрансцентит) субтитрансцентит)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
ТЦИТСП
(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИТСП]
{трансцентитална икотехномическа субтизадоволеност;
изпълнително
икотехномическо усърдие}
(вид икотехномическа форма)

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ТЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ТЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ТЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ТЦИТСП

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТСП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИТСП]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИТСП]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икотехномичес-ка
субтизадоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа
субтизадоволеност;

изпълнително
сустатитно
икотехномическо усърдие}

изпълнително
субстатно
икотехномическо усърдие}

изпълнително
запасово икотехномическо
усърдие}

изпълнително
сустатантно
икотехномическо усърдие}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Съзидателен
(изгоден)
ТЦИТСП
(съзидателен
трансцентитален икотехномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИТСП]
{трансцентитална икотехномическа субтиизгодност;
съзидателно
икотехномическо усърдие}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ТЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ТЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ТЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ТЦИТСП

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субтисус-татит;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икотехномически
субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТСП]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИТСП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
субтиизгодност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
субтиизгодноност;

{запасова
трансцентитална икотехномическа
субтиизгодност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа
субтиизгодност;

съзидателно
сустатитно
икотехномическо усърдие}

съзидателно
субстатно
икотехномическо усърдие}

съзидателно
запасово икотехноми-ческо
усърдие}

съзидателно
сустатантно
икотехномическо усърдие}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
ТЦИТСП
(унисъзидателен трансцентитален икотехномически
субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИТСП]
{трансцентитална икотехномическа субтиудовлетвореност;
унисъзидателно икотехномическо усърдие}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворява- (удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
ТЦИТСП
ТЦИТСП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ТЦИТСП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ТЦИТСП

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икотехномически субтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен унисъзидателен
запасов икосустатантен
техномически икотехномичессубтитрансценки субтиттит)
рансцентит)

[цялостно състояние на цялостното
същество на
ТЦИТСП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТСП]

[цялостно състояние на външното същество на
ТЦИТСП]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа субтиудовлетвореност;

{запасова
трансцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа
субтиудовлетв
ореност;

унисъзидателно сустатитно икотехноми-ческо усърдие}

унисъзидателно субстатно
икотехномическо усърдие}

униъзидателно запасово
икотехномическо усърдие}

унисъзидателно сустатантно икотехноми-ческо
усърдие}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС*
(implementationary unicentital economic interest) – същото като изпълнителна
уницентитална икономическа обтизначимост и изпълнителен икономически
обтиуницентит.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗПЪЛНИТЕЛЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (implementationary unicentital ecotechnomic obticontribution) (без
разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икотехномически обтиуницентит, изпълнителна уницентитална икотехномическа заделеност, изпълнителна уницентитална икотехномическа зададеност, (*) –
изпълнителен уницентитален икотехномически ингредиент, който като обективна проекция и едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икотехномически субект [на обективностен изпълнителен икотехномически субект*
(objectivitical implementationary ecotechnomic subject)] в икотехномическото
възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); изпълнителен уницентитален икотехномически обтипринос и изпълнителен инцентитален икотехномически обтипринос, взети заедно в тяхното
цялостно единство); една от разновидностите на уницентиталния икотехномически обтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическото обтиизпълнение* (ecotechnomic obtiimplementation), последното като
общо понятие за икотехномическо обтитворчество* (ecotechnomic obticreation) и икотехномическа обтиработа* (ecotechnomic obtiwork); общо понятие за творчески уницентитален икотехномически обтипринос и работен
уницентитален икотехномически обтипринос, но не и двете заедно в тяхното
цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителният уницентитален икотехномически обтипринос е изпълнителен икотехномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна изпълнителна оценка или още е обективно отражение на обективнонеобходимата обективностна изпълнителна оценка, т.е. е обективнообективностна изпълнителна икотехномическа оценка* (objectivelyobjectivitical implementationary ecotechnomic appraisement), което е същото като
обектностна изпълнителна икотехномическа оценка* (objectiveneous
implementationary ecotechnomic appraisement). Изпълнителното уницентитално икотехномическо обтиучастие е форма на съществуване на изпълнителената уницентитална обтиикотехномическа енергия* (implementationary
unicentital obtiecotechnomic energy) (вж. обтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена уницентитална обтиикотехномическа активност* (implementationary unicentital obtiecotechnomic activity) (вж. обтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена изпълнителена уницентитална обтиикотехномическа активност, а
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена уницентитална обтиикотехномическа потенциалност* (implementationary unicentital obtiecotechnomic potentiality) (вж. обтиикотехномическа потенциалност). Според
субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на изпълнителното уницентиталното икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителния икотехномически обтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП уницентитална икономическа
значимост;
ИП икономически
уницентит
(ИП уницентитално икономическо
участие;
ИП уницентитална
икономическа
значимост)

ИП уницентитален икотехномически принос;
ИП икотехномически уницентит
(ИП уницентитално икотехномическо участие;
ИП уницентитален
икотехномически
принос)

ИП уницентитално икореномическо участие;
ИП икореномически уницентит
(ИП уницентитално икореномическо участие)

ИП уницентитална икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтиуницентит
(ИП икономически
диспотит)

ИП уницентитален икотехномически ИП субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(ИП икотехномически диспотит)

ИП уницентитално икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтиуницентит
(ИП икореномически диспотит)

ИП уницентитална икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтиуницентит
(ИП уницентитална икономическа
за-деленост;
ИП уницентитален-икономически
интерес)

ИП уницентитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтиуницентит
(ИП уницентитална
икотехномическа
заделеност;
ИП уницентитална
икотехномическа
зададеност)

ИП уницентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтиуницентит
(ИП уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнителен уницентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на изпълнителното уницентитално
икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителният уницентитален икотехномически обтипринос са:
изпълнителен възпроизводствен уницентитален икотехномически обтипринос* (implementationary reproductional unicentital ecotechnomic
obticontribution), изпълнителен производствен уницентитален икотехномически обтипринос* (implementationary production unicentital ecotechnomic
obticontribution), изпълнителен разменен уницентитален икотехномически
обтипринос*
(implementationary
exchange
unicentital
ecotechnomic
obticontribution), изпълнителен разпределителен уницентитален икотехномически обтипринос* (implementationary distributional unicentital ecotechnomic obticontribution), изпълнителен потребителен уницентитален икотехномически обтипринос* (implementationary consumption unicentital
ecotechnomic obticontribution), изпълнителен стопанствен уницентитален
икотехномически обтипринос* (implementationary protoecotechnomizing
unicentital ecotechnomic obticontribution), изпълнителен следпроизводствен
уницентитален икотехномически обтипринос* (implementationary postproduction unicentital ecotechnomic obticontribution), изпълнителен предипотребителен уницентитален икотехномически обтипринос* (implementationary before-consumption unicentital ecotechnomic obticontribution), изпълнителен посреднически уницентитален икотехномически обтипринос*
(implementationary intermediationary unicentital ecotechnomic obticontribution),
изпълнителен бизнес уницентитален икотехномически обтипринос*
(implementationary business unicentital ecotechnomic obticontribution), изпълнителен алокативен уницентитален икотехномически обтипринос*
(implementationary allocative unicentital ecotechnomic obticontribution) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален изпълнителен уницентитален икотехномически обтипринос* (individual implementationary unicentital ecotechnomic obticontribution), фирмен изпълнителен уницентитален икотехномически обтипринос* (firm implementationary unicentital ecotechnomic obticontribution), обществен изпълнителен уницентитален икотехномически обтипринос* (social
implementationary unicentital ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителен уницентитален усвояван икотехномически
обтипринос* (implementationary unicentital assimilated ecotechnomic obticontribution) и изпълнителен уницентитален създаван икотехномически обтипринос* (implementationary unicentital gived ecotechnomic obticontribution).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителния уницентитален икотехномически обтипринос са
(1) изпълнителен сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос* (implementationary sustatitic unicentital ecotechnomic obticontribution)
[същото като изпълнителен уницентитален икотехномически обтисустатит* (implementationary unicentital ecotechnomic obtisustatite)], (2) изпълнителен субстатен уницентитален икотехномически обтипринос*
(implementationary substatum unicentital ecotechnomic obticontribution) [същото
като изпълнителен уницентитален икотехномически обтисубстат*
(implementationary unicentital ecotechnomic obtisubstatum)], (3) изпълнителен
запасов уницентитален икотехномически обтипринос* (implementationary
stock unicentital ecotechnomic obticontribution) [същото като изпълнителен
уницентитален икотехномически обтизапас* (implementationary unicentital
ecotechnomic obtistock)], (4) изпълнителен сустатантен уницентитален
икотехномически обтипринос* (implementationary sustatantal unicentital
ecotechnomic obticontribution) [същото като изпълнителен уницентитален
икотехномически обтисустатант* (implementationary unicentital ecotechnomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталния икотехномически обтипринос едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителния уницентитален икотехномически обтипринос и тяхното място сред разновидностите на уницентиталния икотехномически обтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИТОП – уницентитален икотехномически обтипринос)

Уницентитален икотехномически обтипринос
(УЦИТОП)
(уницентитален икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
УЦИТОП

Субстатен
УЦИТОП

Запасов
УЦИТОП

Сустатантен
УЦИТОП

(уницентитален икотехномически обтисустатит;

(уницентитален икотехномически обтисубстат;

(уницентитален
икотехномически обтизапас;

(уницентитален икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически уницентит)

субстатен икотехномически
уницентит)

запасов икотехномически уницентит)

сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИТОП]

[вътрешно същество на
УЦИТОП]

[външно същество на
УЦИТОП]

[общо понятие
за същество на
УЦИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворителен
(пригоден) сустатитен
УЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов УЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
УЦИТОП

(сътворителен
(сътворителен
уницентитален
уницентитален
икотехномичес- икотехномически
обтизапас;
ки обтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
субстатен икотехномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икотехномически обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтиуницентит)

ние на цялостното същество
на УЦИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИТОП]

[общо състояние
на външното същество на
УЦИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИТОП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа обтипригодност}

{запасова уницентитална
икотехномическа обтипригодност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант (вид специфант
на икотехноми- на икотехномическа субстанчески сустит)
ция)

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

Сътворителен
(пригоден)
УЦИТОП

(сътворителен
уницентитален
икотехномически обтисуста(сътворителен
тит;
уницентит-ален
икотехномисътворителен
чески обтисубсустатитен
икостантит)
техномически
[общо понятие обтиуницентит)
за състояние на
УЦИТОП]
[общо състоя{уницентитална икотехномическа обтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) субстатен
УЦИТОП
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) УЦИТОП
(работен уницентитален
икотехномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИТОП]
{уницентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
УЦИТОП

Работен (сметен) субстатен
УЦИТОП

Работен (сметен) запасов
УЦИТОП

Работен (сметен) сустатантен
УЦИТОП

(работен уницентитален
икотехномически обтисустатит;

(работен уницентитален
икотехномически обтисубстат;

(работен уницентитален икотехномически обтизапас;

(работен уницентитален
икотехномически обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтиуницентит)

работен субстатен икотехномически обтиуницентит)

работен запасов
икотехномически
обтиуницентит)

работен сустатантен икотехномически обтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИТОП]

[работно външно
състояние на
външното същество на
УЦИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИТОП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност на
форма на икотехномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творчески (ползваем) сустатитен УЦИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
УЦИТОП

Творчески (ползваем) запасов
УЦИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
УЦИТОП

(творчески
уницентитален
икотехномичес(творчески
ки обтисустауницентит-ален
тит;
икотехномически обтисуб- творчески сустатитен икотехстантит)
номически об[творческо
тиуницентит)
външно състо[творческо
яние на
външно
състояУЦИТОП]
ние на цялост{уницентиното същество
тална икотехна УЦИТОП]
номическа ползваема обтиза- {сустатитна
уницентидоволеност}
тална икотех(разновидност номическа полна икотехномизваема обтизаческа форма)
доволеност}

(творчески
уницентитален
икотехномически обтисубстат;

(творчески уницентитален икотехномически
обти-запас;

(творчески уницентитален
икотехномически обтисустатант;

творчески субстатен икотехномически обтиуницентит)

творчески запасов икотехномически обтиуницентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтиуницентит)

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТОП]

[творческо външно състояние
на външното същество на
УЦИТОП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИТОП]

{субстатна
уницентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност на
форма на икотехномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

Творчески
(ползваем)
УЦИТОП

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
УЦИТОП
Изпълнителен
(задоволяващ)
УЦИТОП
(изпълнителен
уницентит-ален
икотехномически обтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИТОП]
{уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
УЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
УЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
УЦИТОП

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически обтисустатит;

(изпълнителен
(изпълнителен
уницентитален
уницентитален
икотехномичес- икотехномически
ки обтисубстат;
обтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
обтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икотехномически обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИТОП]

[външно състо[външно състояние на вътрешяние на външното същество ното същество на
на УЦИТОП]
УЦИТОП]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИТОП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа
суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателен
(изгоден)
УЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатитен УЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) субстатен УЦИТОП

Съзидателен (изгоден) запасов
УЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
УЦИТОП

(съзидателен
уницентитален
икотехномически обтисустатит;

(съзидателен
(съзидателен
уницентитален
уницентитален
икотехномичес- икотехномически
ки обтисубстат;
обти-запас;

(съзидателен
уницентита-лен
икотехномически обтисустатант;

съзидателен
субстатен икотехномически
обтиуницентит)

съзидателен запасов икотехномически обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически обтиуницентит)

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество
на
УЦИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИТОП]

уницентитална икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа обтиизгодноност}

{запасова уницентитална
икотехномическа обтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание
на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

(съзидателен
уницентит-ален
съзидателен
икотехномисустатитен икочески обтисубтехномически
стантит)
обтиуницентит)
[вътрешно състояние на
[вътрешно съсУЦИТОП]
тояние на цялостното съ{уницентитална икотехщество на
номическа обУЦИТОП]
тиизгодност}
{сустатитна
(вид икотехномическо съдържание)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
УЦИТОП
(унисъзидателен уницентитален икотехномически
обтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИТОП]
{уницентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворя(удовлетворяващ) сустатитен ващ) субстатен
УЦИТОП
УЦИТОП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) запасов
УЦИТОП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен УЦИТОП

(унисъзидателен уницентитален икотехномически обтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически обтисубстат;

(унисъзидателен
уницентитален
икотехномически
обтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
обтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
обтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически обтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИТОП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИТОП]

[цялостно състояние на външното същество
на УЦИТОП]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИТОП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС* (implementationary unicentital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икотехномически уницентит, (*) – изпълнителен уницентитален икотехномически ингредиент, който едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икотехномически субект [на
обективностен изпълнителен икотехномически субект* (objectivitical
implementationary ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); изпълнителен униценти167
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тален икотехномически принос и изпълнителен инцентитален икотехномически принос, взети заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за изпълнителен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като изпълнителен икотехномически субтиуницентит и като изпълнителен икотехтомическа диспотит) и изпълнителен уницентитален икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически обтиуницентит и като изпълнителна уницентитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от разновидностите на уницентиталния икотехномически принос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическото изпълнение*
(ecotechnomic implementation), последното като общо понятие за икотехномическо творчество* (ecotechnomic creation) и икотехномическа работа*
(ecotechnomic work); общо понятие за творчески уницентитален икономически
принос и работен уницентитален икономически принос, но не и двете заедно в
тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Изпълнителният уницентитален икотехномически принос е форма на съществуване на изпълнителната уницентитална икотехномическа енергия
(implementationary unicentital ecotechnomic energy) (вж. икотехномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена уницентитална икотехномическа активност* (implementationary unicentital
ecotechnomic activity) (вж. икотехномическа активност). Той е кинестично
опредметена изпълнителена уницентитална икотехномическа активност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена изпълнителена уницентитална икотехномическа потенциалност* (implementationary unicentital ecotechnomic
potentiality) (вж. икотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на изпълнителното уницентитално икореномическо участие. Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителния икотехномически принос (вж. фиг. 1).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП уницентитална икономическа
значимост;
ИП икономически
уницентит
(ИП уницентитално икономическо
участие;
ИП уницентитална
икономическа значимост)

ИП уницентитална икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтиуницентит
(ИП икономически
диспотит)

ИП уницентитална икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтиуницентит
(ИП уницентитална икономическа
за-деленост;
ИП уницентитален
икономически интерес)

ИП уницентитален икотехномически принос;
ИП икотехномически уницентит
(ИП уницентитално икотехномическо участие;
ИП уницентитален
икотехномически
принос)

ИП уницентитално икореномическо участие;
ИП икореномически уницентит
(ИП уницентитално икореномическо участие)

ИП уницентитален икотехномически ИП субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(ИП икотехномически диспотит)

ИП уницентитално икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтиуницентит
(ИП икореномически диспотит)

ИП уницентитален икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтиуницентит
(ИП уницентитална икотехномическа заделеност;
ИП уницентитална
икотехномическа
зададеност)

ИП уницентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтиуницентит
(ИП уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнителен уницентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на изпълнителното уницентитално икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на изпълнителния уницентитален икотехномически принос са (1) изпълнителен уницентитален икотехномически субтипринос (изпълнителен икотехномически
субтиуницентит) и (2) изпълнителен уницентитален икотехномически обтипринос (изпълнителен икотехномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителния уницентитален икотехномически принос са: изпълнителен възпроизводствен уницентитален икотехномически принос*
(implementationary reproductional unicentital ecotechnomic contribution), изпълнителен производствен уницентитален икотехномически принос* (implementationary production unicentital ecotechnomic contribution), изпълнителен
разменен уницентитален икотехномически принос* (implementationary exchange unicentital ecotechnomic contribution), изпълнителен разпределителен
уницентитален икотехномически принос* (implementationary distributional
unicentital ecotechnomic contribution), изпълнителен потребителен уницентитален икотехномически принос* (implementationary consumption unicentital ecotechnomic contribution), изпълнителен стопанствен уницентитален
икотехномически принос* (implementationary protoeconomizing unicentital
ecotechnomic contribution), изпълнителен следпроизводствен уницентитален икотехномически принос* (implementationary post-production unicentital
ecotechnomic contribution), изпълнителен предипотребителeн уницентитален икотехномически принос* (implementationary before-consumption unicentital ecotechnomic contribution), изпълнителен посреднически уницентитален
икотехномически принос* (intermediationary implementationary unicentital
ecotechnomic contribution), изпълнителен бизнес икотехномическии принос*
(implementationary business unicentital ecotechnomic contribution), изпълнителен алокативен уницентитален икотехномически принос* (implementationary allocative unicentital ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната общностна икотехномическа обхватност се разграничават индивидуален изпълнителен уницентитален икотехномически принос* (individual
implementationary unicentital ecotechnomic contribution), фирмен изпълнителен
уницентитален икотехномически принос* (firm implementationary unicentital
ecotechnomic contribution), обществен изпълнителен уницентитален икотехномически принос* (social implementationary unicentital ecotechnomic contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителен уницентитален усвояван икотехномически
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------принос* (implementationary unicentital assimilated ecotechnomic contribution) и
изпълнителен уницентитален създаван икотехномически принос* (implementationary unicentital gived ecotechnomic contribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителния уницентитален икотехномически принос са (1)
изпълнителен сустатитен уницентитален икотехномически принос*
(implementationary sustatitic unicentital ecotechnomic contribution) [същото като
изпълнителен уницентитален икотехномически сустатит* (implementationary unicentital ecotechnomic sustatite)], (2) изпълнителен субстатен уницентитален икотехномически принос* (implementationary substatum unicentital ecotechnomic contribution) [същото като изпълнителен уницентитален
икотехномически субстат* (implementationary unicentital ecotechnomic substatum)], (3) изпълнителен запасов уницентитален икотехномически принос* (implementationary stock unicentital ecotechnomic contribution) [същото като изпълнителен уницентитален икотехномически запас* (implementationary unicentital ecotechnomic stock)], (4) изпълнителен сустатантен уницентитален икотехномически принос* (implementationary sustatantal unicentital
ecotechnomic contribution) [същото като изпълнителен уницентитален икотехномически сустатант* (implementationary unicentital ecotechnomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталния икотехномически принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност
са показани в табл. 1.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителния уницентитален икотехномически принос и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталния икотехномически принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИТП – уницентитален икотехномически принос)

Уницентитален икотехномически принос
(УЦИТП)
(уницентитален икотехномически субстантит)

Сустатитен
УЦИТП

Субстатен
УЦИТП

Запасов
УЦИТП

Сустатантен
УЦИТП

(уницентитален икотехномически
сустатит;

(уницентитален икотехномически
субстат;

(уницентитален икотехномически
запас;

(уницентитален икотехномически
сустатант;

сустатитен
икотехномически уницентит)

субстатен икотехномически
уницентит)

запасов икотехномически
уницентит)

сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИТП]

[вътрешно същество на
УЦИТП]

[външно същество на
УЦИТП]

[общо понятие
за същество на
УЦИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Сътворителен
(пригоден)
УЦИТП
(сътворителен
уницентит-ален
икотехномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИТП]
{уницентитална икотехномическа пригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
УЦИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
УЦИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов УЦИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
УЦИТП

(сътворителен
уницентитален
икотехномически сустатит;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически субстат;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически запас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
уницентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
уницентит)

сътворителен
запасов икотехномически
уницентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИТП]

[общо състояние на външното същество на
УЦИТП]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа пригодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа пригодност}

{запасова уницентитална
икотехномическа пригодност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) УЦИТП
(работен уницентитален
икотехномически субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИТП]
{уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
УЦИТП

Работен (сметен) субстатен
УЦИТП

Работен (сметен) запасов
УЦИТП

Работен (сметен) сустатантен
УЦИТП

(работен уницентитален
икотехномически сустатит;

(работен уницентитален
икотехномически субстат;

(работен уницентитален
икотехномически запас;

(работен уницентитален
икотехномически сустатант;

работен сустатитен икотехномически уницентит)

работен субстатен икотехномически уницентит)

работен запасов икотехномически уницентит)

работен сустатантен икотехномически уницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИТП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
УЦИТП]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Творчески (ползваем)
УЦИТП
(творчески
уницентит-ален
икотехномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИТП]
{уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Творчески (пол- Творчески (ползваем) сустатизваем) субстатен УЦИТП
тен УЦИТП

Творчески
(ползваем) запасов УЦИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
УЦИТП

(творчески уницентитален
икотехномически сус-татит;

(творчески уницентитален
икотехномически субстат;

(творчески
уницентитален
икотехномически запас;

(творческиуницентитален
икотехномически сустатант;

творчески сустатитен икотехномически уницентит)

творчески субстатен икотехномически уницентит)

творчески запасов икотехномически уницентит)

творчески сустатантен икотехномически
уницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
УЦИТП
(изпълнителен
уницентит-ален
икотехномически субстантит)
[външно състояние на
УЦИТП]
{уницентитална икотехномическа задоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
УЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
УЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
УЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
УЦИТП

(изпълнителен
уницентита-лен
икотехномически сустатит;

(изпълнителен
уницентита-лен
икотехномически субстат;

(изпълнителен
уницентита-лен
икотехномически запас;

(изпълнителен
уницентита-лен
икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
уницентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
уницентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИТП]

[външно състояние на външното същество
на УЦИТП]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа задоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа задоволеност}

{запасова униценти-тална
икотехномическа задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателен
(изгоден) сустатитен УЦИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен УЦИТП

Съзидателен
(изгоден) запасов УЦИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен УЦИТП

Съзидателен
(изгоден)
УЦИТП

(съзидателен
уницентитален
икотехномически сус-татит;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субстат;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически запас;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субстантит)

(съзидателен
уницентитален
икотехномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
уницентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
уницентит)

съзидателен
запасов икотехномически
уницентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[вътрешно състояние на цялостното
същество на
УЦИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИТП]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа изгодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
игодноност}

{запасова уницентитална
икотехномическа изгодност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

[вътрешно състояние на
УЦИТП]
{уницентитална икотехномическа изгодност}
(вид икотехномическо съдържание)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
УЦИТП
(унисъзидателен уницентитален икотехномически
субстантит)
[цялостно състояние на
УЦИТП]
{уницентитална икотехномическа удовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворя(удовлетворяващ) сустатитен ващ) субстатен
УЦИТП
УЦИТП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
УЦИТП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен УЦИТП

(унисъзидателен уницентитален икотехномически сустатит;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически субстат;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
уницентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
уницентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически
уницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно състояние на цялостното
същество на
УЦИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИТП]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{запасова уницентитална
икотехномическа удовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (implementationary unicentital ecotechnomic subticontribution)
(без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икотехномически субтиуницентит, изпълнителен икотехномически диспотит, (*) –
изпълнителен уницентитален икотехномически ингредиент, който като субективна проекция и едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икотехномически субект [на обективностен изпълнителен икотехномически субект*
(objectivitical implementationary ecotechnomic subject)] в икотехномическото
възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотех178
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номика); изпълнителен уницентитален икотехномически субтипринос и изпълнителен инцентитален икотехномически субтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталния икотехномически субтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическото субтиизпълнение* (ecotechnomic subtiimplementation), последното
като общо понятие за на икотехномическо субтитворчество* (ecotechnomic
subticreation) и икотехномическа субтиработа* (ecotechnomic subtiwork);
общо понятие за творчески уницентитален икотехномически субтипринос и
работни уницентитален икотехномически субтипринос, но не и двете заедно
в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Изпълнителният уницентитален икотехномически субтипринос е изпълнителен икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана
обективностна изпълнителна оценка или още е субективно отражение на
обективно-необходимата обективностна изпълнителна оценка, т.е. е субективно-обективностна изпълнителна икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical implementationary ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична изпълнителна икотехномическа оценка* (objectivistical implementationary ecotechnomic appraisement). Изпълнителният уницентитален икотехномически субтипринос е форма на съществуване на изпълнителената уницентитална субтиикотехномическа енергия* (implementationary unicentital subtiecotechnomic energy) (вж. субтиикотехномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена уницентитална субтиикотехномическа активност* (implementationary
unicentital subtiecotechnomic activity) (вж. субтиикотехномическа активност).
Той е кинестично опредметена изпълнителена уницентитална субтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена
уницентитална субтиикотехномическа потенциалност* (implementationary unicentital subtiecotechnomic potentiality) (вж. субтиикотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на изпълнителното уницентиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителния икотехномически субтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП уницентитална икономическа
значимост;
ИП икономически
уницентит
(ИП уницентитално икономическо
участие;
ИП уницентитална
икономическа
значимост)

ИП уницентитален икотехномически принос;
ИП икотехномически уницентит
(ИП уницентитално икотехномическо участие;
ИП уницентитален
икотехномически
принос)

ИП уницентитално икореномическо участие;
ИП икореномически уницентит
(ИП уницентитално икореномическо участие)

ИП уницентитална икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтиуницентит
(ИП икономически
диспотит)

ИП уницентитален икотехномически ИП субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(ИП икотехномически диспотит)

ИП уницентитално икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтиуницентит
(ИП икореномически диспотит)

ИП уницентитална икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтиуницентит
(ИП уницентитална икономическа
за-деленост;
ИП уницентитален-икономически
ин-терес)

ИП уницентитален икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтиуницентит
(ИП уницентитална икотехномическа заделеност;
ИП уницентитална
икотехномическа
зададеност)

ИП уницентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтиуницентит
(ИП уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнителен уницентитален икотехномическиа субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на изпълнителното уницентитално
икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителният уницентитален икотехномически субтипринос са:
изпълнителен възпроизводствен уницентитален икотехномически субтипринос* (implementationary reproductional unicentital ecotechnomic subticontribution), изпълнителен производствен уницентитален икотехномически
субтипринос* (implementationary production unicentital ecotechnomic
subticontribution), изпълнителен разменен уницентитален икотехномически субтипринос* (implementationary exchange unicentital ecotechnomic
subticontribution), изпълнителен разпределителен уницентитален икотехномически субтипринос* (implementationary distributional unicentital
ecotechnomic subticontribution), изпълнителен потребителен уницентитален икотехномически субтипринос* (implementationary consumption unicentital ecotechnomic subticontribution), изпълнителен стопанствен уницентитален икотехномически субтипринос* (implementationary protoecotechnomizing
unicentital ecotechnomic subticontri-bution), изпълнителен следпроизводствен
уницентитален икотехномически субтипринос* (implementationary postproduction unicentital ecotechnomic subticontribution), изпълнителен предипотребителен уницентитален икотехномически субтипринос* (implementationary before-consumption unicentital ecotechnomic subticontribution), изпълнителен посреднически уницентитален икотехномически субтипринос*
(implementationary intermediationary unicentital ecotechnomic subticontribution),
изпълнителен бизнес икотехномически субтипринос* (business unicentital
ecotechnomic subticontribution), изпълнителен алокативен уницентитален
икотехномически субтипринос* (implementationary allocative unicentital
ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуален изпълнителен
уницентитален икотехномически субтипринос* (individual implementationary unicentital ecotechnomic subticontribution), фирмен изпълнителен уницентитален икотехномически субтипринос* (firm implementationary unicentital
ecotechnomic subticontribution), обществен изпълнителен уницентитален
икотехномически субтипринос* (social implementationary unicentital
ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителен уницентитален усвояван икотехномически
субтипринос* (implementationary unicentital assimilated ecotechnomic subticontribution) и изпълнителен уницентитален създаван икотехномически субтипринос* (implementationary unicentital gived ecotechnomic subticontribution).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителния уницентитален икотехномически субтипринос са
(1) изпълнителен сустатитен уницентитален икотехномически субтипринос* (implementationary sustatitic unicentital ecotechnomic subticontribution)
[същото като изпълнителен уницентитален икотехномически субтисустатит* (implementationary unicentital ecotechnomic subtisustatite)], (2) изпълнителен субстатен уницентитален икотехномически субтипринос*
(implementationary substatum unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото
като изпълнителен уницентитален икотехномически субтисубстат*
(implementationary unicentital ecotechnomic subtisubstatum)], (3) изпълнителен
запасов уницентитален икотехномически субтипринос* (implementationary
stock unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото като изпълнителен
уницентитален икотехномически субтизапас* (implementationary unicentital
ecotechnomic subtistock)], (4) изпълнителен сустатантен уницентитален
икотехномически субтипринос* (implementationary sustatantal unicentital
ecotechnomic subticontribution) [същото като изпълнителен уницентитален
икотехномически
субтисустатант*
(implementationary
unicentital
ecotechnomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталния икотехномически субтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.

182

382

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителния уницентитален икотехномически субтипринос и тяхното място сред разновидностите на уницентиталния икотехномически субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИТСП – уницентитален икотехномически субтипринос)

Уницентитален икотехномически
субтипринос
(УЦИТСП)
(уницентитален икотехномически
субтисубстантит)

Сустатитен
УЦИТСП

Субстатен
УЦИТСП

Запасов
УЦИТСП

Сустатантен
УЦИТСП

(уницентитален икотехномически
субтисустатит;

(уницентитален икотехномически субтисубстат;

(уницентитален
икотехномически субтизапас;

(уницентитален икотехномически субтисустатант;

сустатитен
икотехномически уницентит)

субстатен икотехномически
уницентит)

запасов икотехномически
уницентит)

сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИТСП]

[вътрешно същество на
УЦИТСП]

[външно същество на
УЦИТСП]

[общо понятие
за същество на
УЦИТСП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителен
(пригоден)
УЦИТСП
(сътворителен
уницентитален икотехномически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на УЦИТСП]
{уницентитална икотехномическа
субтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
УЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
УЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов УЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
УЦИТСП

(сътворителен
уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически субтиапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
субтиуницентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
субтиуницентит)

сътворителен
запасов икотехномически субтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически субтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИТСП]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТСП]

[общо състояние на външното
същество на
УЦИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
субтипригодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа субтипригодност}

{сустатантна
{запасова униуницентиталцентитална
на икотехноикотехномичесмическа субка субтипритипригодност}
годност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) УЦИТСП
(работен уницентитален
икотехномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
УЦИТСП]
{уницентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
УЦИТСП

Работен (сметен)
субстатен
УЦИТСП

Работен (сметен) запасов
УЦИТСП

Работен (сметен) сустатантен
УЦИТСП

(работен уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(работен уницентитален икотехномически
субтисубстат;

(работен уницентитален икотехномически
субтизапас;

(работен уницентитален икотехномически
субтисустатант;

работен сустатитен икотехномически субтиуницентит)

работен субстатен икотехномически субтиуницентит)

работен запасов
икотехномически субтиуницен-тит)

работен сустатантен икотехномически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИТСП]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова уни- {сустатант-на
уницентиталцентитална
на икотехноикотехномичесмическа сметка сметна субна субтизадотизадоволеволеност}
ност}
(разновидност
(разновидност на
(разновидност
на форма на
форма на икона форма на
икотехномичестехномическа
икотехномики сустант)
субстанция)
ческа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

{субстатна
уницентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творчески
(ползваем)
УЦИТСП
(творчески
уницентитален икотехномически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИТСП]
{уницентитална икотехномическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески (ползваем) сустатитен УЦИТСП

Творчески (ползваем) субстатен
УЦИТСП

Творчески (ползваем) запасов
УЦИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен
УЦИТСП

(творчески
уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(творчески уницентитален икотехномически
субтисубстат;

(творчески уницентитален икотехномически
субтизапас;

(творчески уницентитален икотехномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически субтиуницентит)

творчески субстатен икотехномически субтиуницентит)

творчески запасов икотехномически субтиуницентит)

творчески сустатантен икотехномически
субтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТСП]

[творческо външно състоя-ние
на външното
същество на
УЦИТСП]

[творческо външно състоя-ние
на общото същество на
УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
УЦИТСП
Изпълнителен
(задоволяващ)
УЦИТСП

(изпълнителен
уницентитален
икотехномичес(изпълнителен ки субтисустатит;
уницентитален икотехизпълнителен
номически
сустатитен икосубтисубстантехномически
тит)
субтиуницентит)
[външно състояние на
[външно състоУЦИТСП]
яние на цялостното същество
{уницентина УЦИТСП]
тална икотехномическа {сустатитна
субтизадовоуницентиленост}
тална икотехномическа
(вид икотехносубтизадовомическа форленост}
ма)
(вид форма на
икотехномически сустит)

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
УЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
УЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
УЦИТСП

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически субти-запас;

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически субтисустатант;

изпълнителен
субстатен икотехномически
субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икотехномически субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически субтитрансцентит)

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИТСП]

[външно състояние на външното същество
на УЦИТСП]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИТСП]

{субстатна
уницентитална икотехномическа субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателен
(изгоден)
УЦИТСП
(съзидателен
уницентитален икотехномически
субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
УЦИТСП]
{уницентитална икотехномическа
субтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен УЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) субстатен УЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов УЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен УЦИТСП

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субти-запас;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
субтиуницентит)

съзидателен субстатен икотехномически субтиуницентит)

съзидателен запасов икотехномически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен икотехноми-чески
субтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИТСП]

[вътрешно състояние на външното същество
на УЦИТСП]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
субтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа субтиизгодноност}

{запасова уницентитална
икотехномическа субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
УЦИТСП
(унисъзидателен уницентитален икотехномически
субтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИТСП]
{уницентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) сустатитен
УЦИТСП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) субстатен
УЦИТСП

Унисъзидател-ен
(удовлетворяващ) запасов
УЦИТСП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
УЦИТСП

(унисъзидателен уницентитален икотехномически субтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икотехномичес-ки субтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически
субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически субтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИТСП]

[цялостно състояние на вътрешното същество
на
УЦИТСП]

[цялостно състояние на външното същество
на УЦИТСП]

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС*
(implementationary centital economic interest) – същото като изпълнителна центитална икономическа обтизначимост и изпълнителен икономически обтицентит.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (implementationary centital ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икотехномически обтицентит, изпълнителна центитална икотехномическа заделеност, изпълнителна центитална икотехномическа зададеност, (*) – изпълнителен центитален икотехномически ингредиент, който като обективна проекция коли189
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икотехномически субект [на обективностен изпълнителен икотехномически субект*
(objectivitical implementationary ecotechnomic subject)] в икотехномическото
възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); общо понятие за изпълнителен трансцентитален икотехномически
обтипринос и изпълнителен инцентитален икотехномически обтипринос (той
е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство);
една от разновидностите на центиталния икотехномически обтипринос (вж.)
и един от конкретните изрази на икотехномическото обтиизпълнение*
(ecotechnomic obtiimplementation), последното като общо понятие за икотехномическо обтитворчество* (ecotechnomic obticreation) и икотехномическа
обтиработа* (ecotechnomic obtiwork); общо понятие за творчески центитален икотехномически обтипринос и работен центитален икотехномически
обтипринос, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). Изпълнителният центитален икотехномически обтипринос е икотехномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана обективностна изпълнителна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна изпълнителна оценка, т.е. е
обективно-обективностна изпълнителна икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical implementationary ecotechnomic appraisement), което е
същото като обектностна изпълнителна икотехномическа оценка*
(objectiveneous implementationary ecotechnomic appraisement). Изпълнителният
центитален икотехномически обтипринос е форма на съществуване на изпълнителената
центитална
обтиикотехномическа
енергия*
(implementationary centital obtiecotechnomic energy) (вж. обтиикотехномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена центитална обтиикотехномическа активност* (implementationary centital obtiecotechnomic activity) (вж. обтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена изпълнителена центитална обтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена центитална
обтиикотехномическа
потенциалност*
(implementationary
centital
obtiecotechnomic potentiality) (вж. обтиикотехномическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на изпълнителното центитално икореномическо обтиучастие.
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------представлява една от разновидностите на изпълнителния икотехномически
обтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП центитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
центит
(ИП центитално
икономическо
участие;
ИП центитална
икономическа значимост)

ИП центитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически центит
(ИП центитално
икотехномическо
участие;
ИП центитален
икотехномически
принос)

ИП центитално
икореномическо
участие;
ИП икореномически центит
(ИП центитално
икореномическо
участие)

ИП центитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтицентит
(ИП икономически
диспотант)

ИП центитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтицентит
(ИП икотехномически диспотант)

ИП центитално
икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтицентит
(ИП икореномически диспотант)

ИП центитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтицентит
(ИП центитална
икономическа заделеност;
ИП центитален
икономически интерес)

ИП центитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтицентит
(ИП центитална
икотехномическа
заделеност;
ИП центитална
икотехномическа
зададеност)

ИП центитално
икореномическо
обтиучастие;
ИП икореномически обтицентит
(ИП центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Изпълнителен центитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на изпълнителното центитално икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителният центитален икотехномически обтипринос са: изпълнителен възпроизводствен центитален икотехномически обтипринос* (implementationary reproductional centital ecotechnomic obticontribution),
изпълнителен производствен центитален икотехномически обтипринос*
(implementationary production centital ecotechnomic obticontribution), изпълнителен разменен центитален икотехномически обтипринос* (implementationary exchange centital ecotechnomic obticontribution), изпълнителен разпределителен центитален икотехномически обтипринос* (implementationary
distributional centital ecotechnomic obticontribution), изпълнителен потребителен центитален икотехномически обтипринос* (implementationary
consumption centital ecotechnomic obticontribution), изпълнителен стопанствен центитален икотехномически обтипринос* (implementationary
protoecotechnomizing centital ecotechnomic obticontribution), изпълнителен
следпроизводствен центитален икотехномически обтипринос* (implementationary post-production centital ecotechnomic obticontribution), изпълнителен
предипотребителен
центитален
икотехномически
обтипринос*
(implementationary before-consumption centital ecotechnomic obticontribution),
изпълнителен посреднически центитален икотехномически обтипринос*
(implementationary intermediationary centital ecotechnomic obticontribution), изпълнителен бизнес центитален икотехномически обтипринос* (implementationary business centital ecotechnomic obticontribution), изпълнителен алокативен центитален икотехномически обтипринос* (implementationary
allocative centital ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален
изпълнителен центитален икотехномически обтипринос* (individual
implementationary centital ecotechnomic obticontribution), фирмен изпълнителен центитален икотехномически обтипринос* (firm implementationary
centital ecotechnomic obticontribution), обществен изпълнителен центитален
икотехномически обтипринос* (social implementationary centital ecotechnomic
obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителен центитален усвояван икотехномически
обтипринос* (implementationary centital assimilated ecotechnomic obticontribution) и изпълнителен центитален създаван икотехномически обтипринос*
(implementationary centital gived ecotechnomic obticontribution).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителния центитален икотехномически обтипринос са (1)
изпълнителен сустатитен центитален икотехномически обтипринос*
(implementationary sustatitic centital ecotechnomic obticontribution) [същото като
изпълнителен центитален икотехномически обтисустатит* (implementationary centital ecotechnomic obtisustatite)], (2) изпълнителен субстатен
центитален икотехномически обтипринос* (implementationary substatum
centital ecotechnomic obticontribution) [същото като изпълнителен центитален икотехномически обтисубстат* (implementationary centital ecotechnomic
obtisubstatum)], (3) изпълнителен запасов центитален икотехномически
обтипринос* (implementationary stock centital ecotechnomic obticontribution)
[същото като изпълнителен центитален икотехномически обтизапас*
(implementationary centital ecotechnomic obtistock)], (4) изпълнителен сустатантен центитален икотехномически обтипринос* (implementationary
sustatantal centital ecotechnomic obticontribution) [същото като изпълнителен
центитален икотехномически обтисустатант* (implementationary centital
ecotechnomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталния икотехномически обтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителния центитален икотехномически обтипринос и тяхното
място сред разновидностите на центиталния икотехномически обтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИТОП – центитален икотехномически обтипринос)

Центитален
икотехномически обтипринос
(ЦТИТОП)
(центитален
икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
ЦТИТОП

Субстатен
ЦТИТОП

Запасов
ЦТИТОП

Сустатантен
ЦТИТОП

(центитален
икотехномически обтисустатит;

(центитален
икотехномически обтисубстат;

(центитален
икотехномически обтизапас;

(центитален
икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически центит)

субстатен икотехномически
центит)

запасов икотехномически
центит)

сустатантен
икотехномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИТОП]

[вътрешно същество на
ЦТИТОП]

[външно същество на
ЦТИТОП]

[общо понятие
за същество на
ЦТИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителен
(пригоден)
ЦТИТОП
(сътворителен
центитален
икотехномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ЦТИТОП]
{центитална
икотехномическа обтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ЦТИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ЦТИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ЦТИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ЦТИТОП

(сътворителен
центитален
икотехномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икотехномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален икотехномичес-ки
обтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
обтицентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икотехномически обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИТОП]

[общо състояние
на външното
същество на
ЦТИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа обтипригодност}

{запасова центитална икотехномическа
обтипригодност}

{сустатантна центитална икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

(вид специфант (вид специфант
на икотехноми- на икотехномическа субстанчески сустит)
ция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) ЦТИТОП
(работен центитален икотехномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние на
ЦТИТОП]
{центитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
ЦТИТОП

Работен (сметен) субстатен
ЦТИТОП

Работен (сметен) запасов
ЦТИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ЦТИТОП

(работен центитален икотехномически обтисустатит;

(работен центитален икотехномически обтисубстат;

(работен центитален икотехномически обтизапас;

(работен центитален икотехномически обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтицентит)

работен субстатен икотехномически обтицентит)

работен запасов
икотехномически обти-центит)

работен сустатантен икотехномически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИТОП]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на
ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномичес-ка
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творчески
(ползваем)
ЦТИТОП
(творчески
центитален
икотехномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИТОП]
{центитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески (ползваем) сустатитен ЦТИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
ЦТИТОП

Творчески (ползваем) запасов
ЦТИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
ЦТИТОП

(творчески центитален икотехномически
обтисустатит;

(творчески центитален икотехномически
обтисубстат;

(творчески центитален икотехномически обтизапас;

(творчески центитален икотехномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически обтицентит)

творчески субстатен икотехномически обтицентит)

творчески запасов икотехномически обтицентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИТОП]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ЦТИТОП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ЦТИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ЦТИТОП

(изпълнителен
(изпълнителен
центитален
центитален
икотехномичес- икотехномически обтисустаки обтисубстат;
(изпълнителен
тит;
центитален
изпълнителен
изпълнителен
икотехномисубстатен
икосустатитен икочески обтитехномически
техномически
субстантит)
обтицентит)
обтицентит)
[външно със[външно състо- [външно състотояние на
яние на цялост- яние на вътрешЦТИТОП]
ното същество
ното същество
{центитална
на ЦТИТОП]
на ЦТИТОП]
икотехноми{субстатна
ческа обтиза- {сустатитна
центитална
центитална
доволеност}
икотехномиикотехноми(вид икотехно- ческа обтизаческа обтизамическа фордоволеност}
доволеност}
ма)
(вид форма на
(вид форма на
икотехномиикотехноческа субстанмически сусция)
тит)
Изпълнителен
(задоволяващ)
ЦТИТОП
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Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ЦТИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ЦТИТОП

(изпълнителен
центитален икотехномичес-ки
обтизапас;

(изпълнителен
центитален икотехно-мически
обтисустатант;

изпълнителен
запасов икотехномически обтицентит)
[външно състояние на външното същество
на ЦТИТОП]
{запасова центитална икотехномическа
обтизадоволеност}
(вид форма на
икотехномическа суперстанта)
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изпълнителен
сустатантен
икотехномически обтицентит)
[външно състояние на общото
същество на
ЦТИТОП]
{сустатантна
центитална
икотехномическа обтизадоволеност}
(вид форма на
икотехномически сустант)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Съзидателен
(изгоден)
ЦТИТОП
(съзидателен
центитален
икотехномически обтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ЦТИТОП]
{центитална
икотехномическа обтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ЦТИТОП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ЦТИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ЦТИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ЦТИТОП

(съзидателен
центитален
икотехномически обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икотехномически обтисубстат;

(съзидателен
центитален икотехномически
обтизапас;

(съзидателен
центитален икотехно-мически
обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
обтицентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
обтицентит)

съзидателен запасов икотехномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ЦТИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество
на
ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа обтиизгодноност}

{запасова центитална икотехномическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)
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съзидателен
сустатантен
икотехномически обтицентит)
[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИТОП]
{сустатантна
центитална
икотехномическа обтиизгодност}
(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворява- (удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
ЦТИТОП
ЦТИТОП
Унисъзидател(унисъзидателен (удовлетен центитален
воряващо)
икотехномичесЦТИТОП
ки обтисуста(унисъзидатетит;
лен центитален ико- унисъзидателен
техномически сустатитен икотехномически
обтисубобтицентит)
стантит)
[цялостно със[цялостно състояние на цятояние на
лостното съЦТИТОП]
щество на
{центитална
ЦТИТОП]
икотехноми{сустатитна
ческа обтиуцентитална
довлетвореикотехноминост}
ческа обтиу(вид икотехнодовлетворемически специност}
фит)
(вид специфит
на икотехномически сустит)

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) запасов
ЦТИТОП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) сустатантен
ЦТИТОП

(унисъзидателен центитален
икотехномически обтисубстат;

(унисъзидателен центитален
икотехномически обтизапас;

(унисъзидателен центитален
икотехномически обтисустатант;

унисъзидателен
субстатен икотехномически
обтицентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически обтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически обтицентит)

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТОП]

[цялостно състояние на външното същество
на ЦТИТОП]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИТОП]

{субстатна
центитална
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{запасова центитална икотехномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС*
(implementationary centital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икотехномически центит, (*) – изпълнителен центитален икотехномически ингредиент, който количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икотехномически субект
[на обективностен изпълнителен икотехномически субект* (objectivitical
implementationary ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за изпълнителен трансцентитален икотехномически принос и изпълнителен инцентитален икотехномически принос (той е или едното, или другото, но не и двете
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за изпълнителен центитален икотехномически субтипринос (същото като изпълнителен икотехномически субтицентит и като изпълнителен икотехномическа диспотант) и
изпълнителен центитален икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически обтицентит и като изпълнителна центитална
икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от разновидностите
на центиталния икотехномически принос (вж.) и един от конкретните изрази
на икотехномическото изпълнение* (ecotechnomic implementation), последното като общо понятие за икотехномическо творчество* (ecotechnomic
creation) и икотехномическа работа* (ecotechnomic work); общо понятие за
творчески центитален икономически принос и работен центитален икономически принос, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителният центитален икотехномически принос е форма на съществуване на изпълнителната центитална
икотехномическа енергия (implementationary centital ecotechnomic energy)
(вж. икотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
изпълнителена центитална икотехномическа активност* (implementationary centital ecotechnomic activity) (вж. икотехномическа активност). Той е
кинестично опредметена изпълнителена центитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена центитална
икотехномическа потенциалност* (implementationary centital ecotechnomic
potentiality) (вж. икотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на изпълнителото центитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителния икотехномически принос (вж. фиг. 1).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП центитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
центит
(ИП центитално
икономическо
участие;
ИП центитална
икономическа значимост)

ИП центитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически центит
(ИП центитално
икотехномическо
участие;
ИП центитален
икотехномически
принос)

ИП центитално
икореномическо
участие;
ИП икореномически центит
(ИП центитално
икореномическо
участие)

ИП центитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтицентит
(ИП икономически
диспотант)

ИП центитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтицентит
(ИП икотехномически диспотант)

ИП центитално
икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтицентит
(ИП икореномически диспотант)

ИП центитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтицентит
(ИП центитална
икономическа заделеност;
ИП центитален
икономически интерес)

ИП центитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтицентит
(ИП центитална
икотехномическа
заделеност;
ИП центитална
икотехномическа
зададеност)

ИП центитално
икореномическо
обтиучастие;
ИП икореномически обтицентит
(ИП центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Изпълнителен центиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и
неговото място сред разновидностите на изпълнителното центитално икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка
– определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на изпълнителния центитален икотехномически принос са (1) изпълнителен центитален
икотехномически субтипринос (изпълнителен икотехномически субтицентит) и (2) изпълнителен центитален икотехномически обтипринос (изпълнителен икотехномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителния центитален икотехномически принос са: изпълнителен възпроизводствен центитален икотехномически принос*
(implementationary reproductional centital ecotechnomic contribution), изпълнителен
производствен
центитален
икотехномически
принос*
(implementationary production centital ecotechnomic contribution), изпълнителен
разменен центитален икотехномически принос* (implementationary
exchange centital ecotechnomic contribution), изпълнителен разпределителен
центитален икотехномически принос* (implementationary distributional
centital ecotechnomic contribution), изпълнителен потребителен центитален
икотехномически
принос*
(implementationary
consumption
centital
ecotechnomic contribution), изпълнителен стопанствен центитален икотехномически принос* (implementationary protoeconomizing centital
ecotechnomic contribution), изпълнителен следпроизводствен центитален
икотехномически принос* (implementationary post-production centital
ecotechnomic contribution), изпълнителен предипотребителeн центитален
икотехномически принос* (implementationary before-consumption centital
ecotechnomic contribution), изпълнителен посреднически центитален икотехномически принос* (intermediationary implementationary centital ecotechnomic contribution), изпълнителен бизнес икотехномическии принос*
(implementationary business centital ecotechnomic contribution), изпълнителен
алокативен центитален икотехномически принос* (implementationary
allocative centital ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната
общностна икотехномическиа обхватност се разграничават индивидуален
изпълнителен центитален икотехномически принос* (individual implementationary centital ecotechnomic contribution), фирмен изпълнителен центитален икотехномически принос* (firm implementationary centital ecotechnomic
contribution), обществен изпълнителен центитален икотехномически принос* (social implementationary centital ecotechnomic contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителен центитален усвояван икотехномически
принос* (implementationary centital assimilated ecotechnomic contribution) и из204
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пълнителен центитален създаван икотехномически принос* (implementationary centital gived ecotechnomic contribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителния центитален икотехномически принос са (1) изпълнителен сустатитен центитален икотехномически принос*
(implementationary sustatitic centital ecotechnomic contribution) [същото като изпълнителен центитален икотехномически сустатит* (implementationary
centital ecotechnomic sustatite)], (2) изпълнителен субстатен центитален
икотехномически принос* (implementationary substatum centital ecotechnomic
contribution) [същото като изпълнителен центитален икотехномически
субстат* (implementationary centital ecotechnomic substatum)], (3) изпълнителен запасов центитален икотехномически принос* (implementationary stock
centital ecotechnomic contribution) [същото като изпълнителен центитален
икотехномически запас* (implementationary centital ecotechnomic stock)], (4)
изпълнителен сустатантен центитален икотехномически принос*
(implementationary sustatantal centital ecotechnomic contribution) [същото като
изпълнителен центитален икотехномически сустатант* (implementationary centital ecotechnomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на центиталния икотехномически принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителния центитален икотехномически принос и тяхното място сред разновидностите на центиталния икотехномически принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ЦТИТП – центитален икотехномически принос)

Центитален
икотехномически принос
(ЦТИТП)
(центитален
икотехномически субстантит)

Сустатитен
ЦТИТП

Субстатен
ЦТИТП

Запасов
ЦТИТП

Сустатантен
ЦТИТП

(центит-ален
икотехномически сустатит;

(центит-ален
икотехномически субстат;

(центитален
икотехномически запас;

(центит-ален
икотехномически сустатант;

сустатитен
икотехномически центит)

субстатен икотехномически
центит)

запасов икотехномически
центит)

сустатантен
икотехномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИТП]

[вътрешно същество на
ЦТИТП]

[външно същество на
ЦТИТП]

[общо понятие
за същество на
ЦТИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителен
(пригоден)
ЦТИТП
(сътворителен
центитален
икотехномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИТП]
{центитална
икотехномическа пригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ЦТИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ЦТИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов ЦТИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ЦТИТП

(сътворителен
центитален
икотехномически сустатит;

(сътворителен
центитален
икотехномически субстат;

(сътворителен
центитален
икотехномически запас;

(сътворителен
центитален
икореномически суста-тант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
центит)

сътворителен
субстатен икотехномически
центит)

сътворителен
запасов икотехномически
центит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИТП]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа пригодност}

{запасова
центитална
икотехномическа пригодност}

{сустатантна центитална икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работен (сметен) сустатитен
ЦТИТП

Работен (сметен) субстатен
ЦТИТП

Работен (сметен) запасов
ЦТИТП

Работен (сметен) сустатантен
ЦТИТП

Работен (сметен) ЦТИТП

(работен центитален икотехномически сустатит;

(работен центитален икотехномически субстат;

(работен центитален икотехномически
запас;

(работен центитален икотехномически сустатант;

(работен центитален икотехноми-чески субстантит)

работен сустатитен икотехномически центит)

работен субстатен икотехномически центит)

работен запасов икотехномичес-ки центит)

работен сустатантен икотехномически центит)

[работно външно състояние
на ЦТИТП]

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИТП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИТП]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИТП]

{сустатитна
центи-тална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{запасова
центи-тална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

{центитална
икотехномическа сметна
задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

208

408

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Творчески (ползваем)
ЦТИТП
(творчески центитален икотехномически
субстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИТП]
{центитална
икотехномическа ползваема
задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Творчески (пол- Творчески (ползваем) сустатизваем) субстатен ЦТИТП
тен ЦТИТП

Творчески
(ползваем) запасов ЦТИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
ЦТИТП

(творчески центитален икотехномически сустатит;

(творчески центитален икотехномически субстат;

(творчески
центитален
икотехномически запас;

(творчески центитален икотехномически
сустатант;

творчески сустатитен икотехномически центит)

творчески субстатен икотехномически центит)

творчески запасов икотехномически центит)

творчески сустатантен икотехномически
центит)

[творческо външно състоя-ние
на цялост-ното
същество на
ЦТИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова
центитална
икотехномичес-ка ползваема задоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

209

409

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
ЦТИТП
(изпълнителен
центитален
икотехномически субстантит)
[външно състояние на
ЦТИТП]
{центитална
икотехномическа задоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ЦТИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ЦТИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ЦТИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ЦТИТП

(изпълнителен
центитален
икотехномически сустатит;

(изпълнителен
центитален
икотехномически субстат;

(изпълнителен
центитален
икотехномически запас;

(изпълнителен
центитален
икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
центит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
центит)

изпълнителен
запасов икотехномически
центит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически центит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИТП]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИТП]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа задоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа задоволеност}

{запасова
центитална
икотехномичес-ка задоволеност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателен
(изгоден)
ЦТИТП
(съзидателен
центитален
икотехномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИТП]
{центитална
икотехномическа изгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ЦТИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ЦТИТП

Съзидателен
(изгоден) запасов ЦТИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ЦТИТП

(съзидателен
центитален
икотехномически сустатит;

(съзидателен
центитален
икотехномически субстат;

(съзидателен
центитален
икотехномически запас;

(съзидателен
центитален
икотехномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
центит)

съзидателен
субстатен икотехномически
центит)

съзидателен
запасов икотехномически
центит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически центит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТП]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа изгодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа игодноност}

{запасова
центитална
икотехномическа изгодност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

211

411

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
ЦТИТП
(унисъзидателен цен-титален
икотехномически субстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИТП]
{центитална
икотехномическа удовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворяв(удовлетворяващ) сустатитен
ащ) субстатен
ЦТИТП
ЦТИТП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ЦТИТП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ЦТИТП

(унисъзидателен центитален
икотехномически сустатит;

(унисъзидателен центитален
икотехномически субстат;

(унисъзидателен центита-лен
икотехномически запас;

(унисъзидателен центитален
икотехномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
центит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
центит)

унисъзидателен
запасов икотехномически
центит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически центит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТП]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

{запасова
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (implementationary centital ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икотехномически
субтицентит, изпълнителен икотехномически диспотант, (*) – изпълнителен центитален икотехномически ингредиент, който като субективна проекция
количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икотехномически субект [на обективностен изпълнителен икотехномически субект* (objectivitical implementationary ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж.
икотехномика); общо понятие за изпълнителен трансцентитален икотехномически субтипринос и изпълнителен инцентитален икотехномически субтипринос (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното ця212
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------лостно единство); една от разновидностите на центиталния икотехномически
субтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическото субтиизпълнение* (ecotechnomic subtiimplementation), последното като общо понятие за на икотехномическо субтитворчество* (ecotechnomic subticreation)
и икотехномическа субтиработа* (ecotechnomic subtiwork); общо понятие за
творчески центитален икотехномически субтипринос и работни центитален
икотехномически субтипринос, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителният центитален икотехномически субтипринос е изпълнителен икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана обективностна изпълнителна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата
обективностна изпълнителна оценка, т.е. е субективно-обективностна изпълнителна
икотехномическа
оценка*
(subjectively-objectivitical
implementationary ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична изпълнителна икотехномическа оценка* (objectivistical
ecotechnomic appraisement). Изпълнителният центитален икотехномически
субтипринос е форма на съществуване на изпълнителената центитална
субтиикотехномическа енергия* (implementationary centital subtiecotechnomic
energy) (вж. субтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на
приложената изпълнителена центитална субтиикотехномическа активност* (implementationary centital subtiecotechnomic activity) (вж. субтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена изпълнителена центитална субтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена центитална субтиикотехномическа потенциалност*
(implementationary centital subtiecotechnomic potentiality) (вж. субтиикотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на изпълнителното центитално икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителния икотехномически субтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП центитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
центит
(ИП центитално
икономическо
участие;
ИП центитална
икономическа значимост)

ИП центитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически центит
(ИП центитално
икотехномическо
участие;
ИП центитален
икотехномически
принос)

ИП центитално
икореномическо
участие;
ИП икореномически центит
(ИП центитално
икореномическо
участие)

ИП центитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтицентит
(ИП икономически
диспотант)

ИП центитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтицентит
(ИП икотехномически диспотант)

ИП центитално
икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтицентит
(ИП икореномически диспотант)

ИП центитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтицентит
(ИП центитална
икономическа заделеност;
ИП центитален
икономически интерес)

ИП центитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтицентит
(ИП центитална
икотехномическа
заделеност;
ИП центитална
икотехномическа
зададеност)

ИП центитално
икореномическо
обтиучастие;
ИП икореномически обтицентит
(ИП центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Изпълнителен центитален икотехномически субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на изпълнителното центитално икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителният центитален икотехномически субтипринос са:
изпълнителен възпроизводствен центитален икотехномически субтипринос* (implementationary reproductional centital ecotechnomic subticontribution),
изпълнителен производствен центитален икотехномически субтипринос* (implementationary production centital ecotechnomic subticontribution), изпълнителен разменен центитален икотехномически субтипринос*
(implementationary exchange centital ecotechnomic subticontribution), изпълнителен разпределителен центитален икотехномически субтипринос*
(implementationary distributional centital ecotechnomic subticontribution), изпълнителен потребителен центитален икотехномически субтипринос*
(implementationary consumption centital ecotechnomic subticontribution), изпълнителен стопанствен центитален икотехномически субтипринос*
(implementationary protoecotechnomizing centital ecotechnomic subticontribution), изпълнителен следпроизводствен центитален икотехномически
субтипринос* (implementationary post-production centital ecotechnomic
subticontribution), изпълнителен предипотребителен центитален икотехномически субтипринос* (implementationary before-consumption centital
ecotechnomic subticontribution), изпълнителен посреднически центитален
икотехномически субтипринос* (implementationary intermediationary centital
ecotechnomic subticontribution), изпълнителен бизнес икотехномически субтипринос* (business centital ecotechnomic subticontribution), изпълнителен
алокативен центитален икотехномически субтипринос* (implementationary allocative centital ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икохномическа обхватност се разграничават индивидуален изпълнителен центитален икотехномически субтипринос* (individual
implementationary centital ecotechnomic subticontribution), фирмен изпълнителен центитален икотехномически субтипринос* (firm implementationary
centital ecotechnomic subticontribution), обществен изпълнителен центитален икотехномически субтипринос* (social implementationary centital
ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителен центитален усвояван икотехномически
субтипринос* (implementationary centital assimilated ecotechnomic subticontribution) и изпълнителен центитален създаван икотехномически субтипринос* (implementationary centital gived ecotechnomic subticontribution).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителния центитален икотехномически субтипринос са (1)
изпълнителен сустатитен центитален икотехномически субтипринос*
(implementationary sustatitic centital ecotechnomic subticontribution) [същото като
изпълнителен центитален икотехномически субтисустатит* (implementationary centital ecotechnomic subtisustatite)], (2) изпълнителен субстатен
центитален икотехномически субтипринос* (implementationary substatum
centital ecotechnomic subticontribution) [същото като изпълнителен центитален икотехномически субтисубстат* (implementationary centital ecotechnomic subtisubstatum)], (3) изпълнителен запасов центитален икотехномически субтипринос* (implementationary stock centital ecotechnomic subticontribution) [същото като изпълнителен центитален икотехномически субтизапас* (implementationary centital ecotechnomic subtistock)], (4) изпълнителен
сустатантен центитален икотехномически субтипринос* (implementationary sustatantal centital ecotechnomic subticontribution) [същото като изпълнителен центитален икотехномически субтисустатант* (implementationary centital ecotechnomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталния икотехномически субтипринос
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителния центитален икотехномически субтипринос и тяхното
място сред разновидностите на центиталния икотехномически субтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИТСП – центитален икотехномически субтипринос)

Центитален
икотехномически субтипринос
(ЦТИТСП)
(центитален
икотехномически субтисубстантит)

Сустатитен
ЦТИТСП

Субстатен
ЦТИТСП

Запасов
ЦТИТСП

Сустатантен
ЦТИТСП

(центитален
икотехномически субтисустатит;

(центитален
икотехномически субтисубстат;

(центитален
икотехномически субтизапас;

(центитален
икотехномически субтисустатант;

сустатитен
икотехномически центит)

субстатен икотехномически
центит)

запасов икотехномически
центит)

сустатантен
икотехномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИТСП]

[вътрешно същество на
ЦТИТСП]

[външно същество на
ЦТИТСП]

[общо понятие
за същество на
ЦТИТСП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Сътворителен
(пригоден)
ЦТИТСП
(сътворителен
центитален
икотехномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ЦТИТСП]
{центитална
икотехномическа субтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ЦТИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ЦТИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов ЦТИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ЦТИТСП

(сътворителен
центитален
икотехномически субтисустатит;

(сътворителен
центитален икотехномически
субтисубстат;

(сътворителен
центитален икотехномичес-ки
субтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
субтицентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
субтицентит)

сътворителен
запасов икотехномически субтицентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИТСП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИТСП]

[общо състояние
на външното
същество на
ЦТИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИТСП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа субтипригодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа субтипригодност}

{запасова центитална икотехномическа
субтипригодност}

{сустатантна центитална икотехномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Работен (сметен) ЦТИТСП
(работен центитален икотехномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние на
ЦТИТСП]
{центитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
ЦТИТСП

Работен (сметен) субстатен
ЦТИТСП

Работен (сметен) запасов
ЦТИТСП

Работен (сметен) сустатантен
ЦТИТСП

(работен центитален икотехномически субтисустатит;

(работен центитален икотехномически субтисубстат;

(работен центитален икотехномически субтизапас;

(работен центитален икотехномически субтисустатант;

работен сустатитен икотехномически субтицентит)

работен субстатен икотехномически субтицентит)

работен запасов
икотехномически субтицентит)

работен сустатантен икотехномически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИТСП]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИТСП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Творчески
(ползваем)
ЦТИТСП
(творчески
центитален
икотехномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИТСП]
{центитална
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески (пол- Творчески (ползваем) сустатизваем) субстатен ЦТИТСП
тен ЦТИТСП

Творчески (ползваем) запасов
ЦТИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен
ЦТИТСП

(творчески центитален икотехномически
субтисустатит;

(творчески центитален икотехномически субтисубстат;

(творчески центитален икотехномически субтизапас;

(творчески центитален икотехномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически
субтицентит)

творчески субстатен икотехномически субтицентит)

творчески запасов икотехномически субтицентит)

творчески сустатантен икотехномически
субтицентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялост-ното
същество на
ЦТИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИТСП]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ЦТИТСП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИТСП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ЦТИТСП
Изпълнителен
(задоволяващ)
ЦТИТСП

(изпълнителен
центитален
икотехномичес(изпълнителен ки субтисустатит;
центитален
икотехномиизпълнителен
чески субтисустатитен икосубстантит)
техномически
субтицентит)
[външно състояние на
[външно състоЦТИТСП]
яние на цялостното същество
{центитална
на ЦТИТСП]
икотехномическа субти{сустатитна
задоволеност}
центитална
икотехноми(вид икотехноческа субтизамическа фордоволеност}
ма)
(вид форма на
икотехномически сустит)

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ЦТИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ЦТИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ЦТИТСП

(изпълнителен
центитален икотехномически
субтисубстат;

(изпълнителен
центитален икотехномически
субтизапас;

(изпълнителен
центитален
икотехномически субтисустатант;

изпълнителен
субстатен икотехномически
субтицентит)

изпълнителен
запасов икотехномически субтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически субтицентит)

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИТСП]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИТСП]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИТСП]

{субстатна
центитална
икотехномическа субтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Съзидателен
(изгоден)
ЦТИТСП
(съзидателен
центитален
икотехномически субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ЦТИТСП]
{центитална
икотехномическа субтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ЦТИТСП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ЦТИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ЦТИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ЦТИТСП

(съзидателен
центитален
икотехномически субтисустатит;

(съзидателен
центитален икотехномически
субтисубстат;

(съзидателен
центитален икотехномически
субти-запас;

(съзидателен
центитален икотехно-мически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
субтицентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
субтицентит)

съзидателен
запасов икотехномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТСП]

[вътрешно състояние на външното същество
на ЦТИТСП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа субтиизгодноност}

{запасова центитална икотехномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)
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съзидателен
сустатантен
икотехномически субтицентит)
[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИТСП]
{сустатантна
центи-тална
икотехномическа субтиизгодност}
(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БЛОК НА ДИНАМИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворява- (удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
ЦТИТСП
ЦТИТСП
Унисъзидател(унисъзидателен (удовлетен центитален
воряващо)
икотехномичесЦТИТСП
ки субтисуста(унисъзидатетит;
лен центитален ико- унисъзидателен
техномически сустатитен икотехномически
субтисубсубтицентит)
стантит)
[цялостно със[цялостно състояние на цятояние на
лостното съЦТИТСП]
щество на
{центитална
ЦТИТСП]
икотехноми{сустатитна
ческа субтиуцентитална
довлетвореикотехноминост}
ческа субтиу(вид икотехнодовлемически специтвореност}
фит)
(вид специфит
на икотехномически сустит)

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ЦТИТСП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ЦТИТСП

(унисъзидателен центитален
икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен
центитален икотехномичес-ки
субтизапас;

(унисъзидателен центитален
икотехномически субтисустатант;

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтицентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически субтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически субтицентит)

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТСП]

[цялостно състояние на външното същество
на ЦТИТСП]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИТСП]

{субстатна
центитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

{запасова центитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
центи-тална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (implementationary ecocorenomic allotment) (изпълнителен икокореномически задел) –
същото като изпълнително икокореномическо обтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (implementationary ecocorenomic allotment) (ки) – във:
изпълнителна икокореномическа заделеност (същото като изпълнително
икокореномическо обтиучастие);
изпълнителна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като
изпълнителен икокореномически обтиинцентит и като изпълнително инцентитално икокореномическо обтиучастие);
изпълнителна трансцентитална икокореномическа заделеност (същото
като изпълнителен икокореномически обтитрансцентит и като изпълнително
трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
изпълнителна уницентитална икокореномическа заделеност (същото като
изпълнителен икокореномически обтиуницентит и като изпълнително уницентитално икокореномическо обтиучастие);
изпълнителна центитална икокореномическа заделеност (същото като
изпълнителен икокореномически обтицентит и като изпълнително центитално икокореномическо обтиучастие).
ИЗПЪЛНИТЕЛНА
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ОТДАДЕНОСТ*
(implementationary ecocorenomic givenness) – същото като изпълнителна икокореномическа ценностност и като изпълнително трансцентитално икокореномическо субтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (implementationary ecocorenomic pheness) – същото като изпълнителен икокореномически субтиинцентит и като изпълнително инцентитално икокореномическо субтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (implementationary
economic allotment) (ки) – във:
изпълнителна трансцентитална икономическа заделеност (същото като
изпълнителна трансцентитална икономическа обтизначимост и изпълнителен икономически обтитрансцентит);
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпълнителна инцентитална икономическа заделеност (същото като изпълнителна инцентитална икономическа обтизначимост и изпълнителен
икономически обтиинцентит);
изпълнителна центитална икономическа заделеност (същото като изпълнителна центитална икономическа обтизначимост и изпълнителен икономически обтицентит);
изпълнителна уницентитална икономическа заделеност (същото като изпълнителва уницентитална икономическа обтизначимост и изпълнителен
икономически обтиуницентит).
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (implementationary
economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителна икономически субективит, (*) – икономически ингредиент, който количествено определя субективно-възприеманото значение (важността),
давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
изпълнителен икономически субект [на субективностен изпълнителен икономически субект* (implementationary subjectivitical economic subject)] за
нейния изпълнителен икотехномически принос (същото като изпълнителен
икотехномически обективит) в икотехномическото възпроизводство (респ.
във икореномическото възпроизводство); общо понятие за изпълнителна икономическа субтизначимост (същото като изпълнителен икономически субтисубективит) и изпълнителна икономическа обтизначимост (същото като изпълнителен икономически обтисубективит и като изпълнителен икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на икономическата
значимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическото изпълнение* (economic implementation), последното като общо понятие за икономическо творчество* (economic creation) и икономическа работа* (economic
work); общо понятие за творческа икономическа значимост и работна икономическа значимост, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителната икономическа
значимост е форма на съществуване на изпълнителната икономическа
енергия* (implementationary economic energy) (вж. икономическа дейност) и
отношение на признаване на приложената изпълнителна икономическа активност* (implementationary economic activity) (вж. икономическа активност). Тя е кинестично опредметена изпълнителна икономическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителна икономическа потен-
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------циалност* (implementationary economic potentiality) (вж. икономическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност изпълнителната икономическа значимост е една от разновидностите на изпълнителното икореномическо участие. Изпълнителната икономическа значимост акцентира върху дейността на изпълнителния икономически субект, който формира
структурата на изпълнителния икономическия ингредиент, последният в качеството му на икономически диспозант (т.е. като съотношение между икономическа същност и икономическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на
изпълнителната икономическа значимост са: (1) изпълнителна трансцентитална икономическа значимост (същото като изпълнителен икономически
трансцентит и като изпълнително трансцентитално икономическо участие),
(2) изпълнителна инцентитална икономическа значимост (същото като изпълнителен икономически инцентит и като изпълнително инцентитално икономическо участие), (3) изпълнителен центитална икономическа значимост
(същото като изпълнителен икономически центит и като изпълнително центитално икономическо участие), (4) изпълнителна уницентитална икономическа значимост (същото като изпълнителен икономически уницентит и като
изпълнително уницентитално икономическо участие) (фиг. 1 и табл. 1). Ако
не е посочено друго, под изпълнителна икономическа значимост обикновено
се подразбира изпълнителната трансцентитална икономическа значимост.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

ИП трансцентитална икономическа значимост;
ИП икономически
трансцентит
(ИП трансцентитално икономическо участие;
ИП икономическа
значимост

ИП инцентитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
инцентит
(ИП инцентитално
икономическо
участие;
ИП инцентитална
икономическа
значимост)

ИП центитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
центит
(ИП центитално
икономическо
участие;
ИП центитална
икономическа
значимост)

ИП трансцентитална икономическа субтизначимост;
ИП икономически
субтитрансцентит
(ИП икономическа
ценностност;
ИП икономическа
ценност);

ИП инцентитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтиинцентит
(ИП икономическа
феност)

ИП центитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтицентит
(ИП икономически
диспотант)

ИП трансцентитална икономическа обтизначимост;
ИП икономически
обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икономическа заделеност;
ИП трансцентитален
икономически интерес;
ИП икономически
интерес)

ИП инцентитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтиинцентит
(ИП инцентитална
икономическа заделеност;
ИП инцентитален
икономически интерес)

ИП центитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтицентит
(ИП центитална
икономическа заделеност;
ИП центитален
икономически интерес)

Фиг. 1. Разновидности на изпълнителната икономическа значимост според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностения икореномически статут нейни разновидности са
(1) изпълнителна икономическа субтизначимост (изпълнителен икономически
субтисубективит) и (2) изпълнителна икономическа обтизначимост (изпълнителен икономически обтисубективит) (фиг. 2).

ИП икономическа
значимост;
ИП икономически
субективит

ИП икотехномически принос;
ИП икотехномически обективит

ИП икореномическо участие;
ИП икореномически субстантит

ИП икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтисубективит;
ИП икономическа
реализираност

ИП икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтиобективит;

ИП икотехномическа реализираност

ИП икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтисубстантит;

ИП икореномическа реализираност

ИП икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтисубективит;
ИП икономически
интерес

ИП икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтиобективит;

ИП икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтисубстантит;

ИП икотехномическа зададеност

ИП икореномическа заделеност

Фиг. 2. Изпълнителна икономическа значимост и нейните разновидности (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир
– решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителната икономическа значимост и тяхното място сред разновидностите на икономическата значимост едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИЗ – икономическа значимост)

Икономическа значимост
(ИЗ)
(икономически субективит)

Сътворителна
(пригодна) ИЗ
(сътворителен
икономически
субективит)
[общо понятие
за състояние
на ИЗ]
{икономическа
пригодност}
(вид икономически специфант)

Уницентитална ИЗ

Трансцентитална ИЗ

Инцентитална
ИЗ

Центитална ИЗ

(икономически
уницентит)

(икономически
трансцентит)

(икономически
инцентит)

(икономически центит)

[цялостна определеност на
ИЗ]

[вътрешна определеност на
ИЗ]

[външна определеност на
ИЗ]

[общо понятие
за определност
на ИЗ]

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)

Сътворителна
(пригодна) уницентитална ИЗ

Сътворителна
(пригодна) трансцентитална ИЗ

Сътворителна
(пригодна) инцентитална ИЗ

Сътворителна
(пригодна) центитална ИЗ

(сътворителен
икономически
уницентит)

(сътворителен
икономически
трансцентит)

(сътворителен
икономически
инцентит)

(сътворителен
икономически
центит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИЗ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИЗ]

[общо състояние на външната определеност
на ИЗ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИЗ]

{уницентитална икономическа пригодност}

{трансцентитална икономическа пригодност}

{инцентитална икономическа пригодност}

{центитална
икономическа
пригодност}

(вид специфант
на икономически диспозит)

(вид специфант
на икономическа
същност)

(вид специфант
на икономическо явление)

(вид специфант
на икономически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ИЗ
(работен икономически
субективит)
[работно външно състояние
на ИЗ]
{икономическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа
(ползваема)
ИЗ
(творчески
икономически
субективит)
[творческо
външно състояние на ИЗ]
{икономическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) уницентитална ИЗ

Работна (сметна)
трансцентитална ИЗ

Работна (сметна) инцентитална ИЗ

Работна (сметна) центитална
ИЗ

(работен икономически уницентит)

(работен икономически трансцентит)

(работен икономически инцентит)

(работен икономически центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИЗ]

[работно външно състояние на
външната определеност на ИЗ]

[работно външно състояние на
общата определеност на ИЗ]

{уницентитална икономическа сметна задоволеност}

{трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{инцентитална икономическа сметна задоволеност}

{центитална
икономическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икономическа
същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

Творческа (ползваема) уницентитално ИЗ

Творческа (ползваема) трансцентитална ИЗ

Творческа (ползваема) инцентитална ИЗ

Творческа (ползваема) центитална ИЗ

(творчески икономически уницентит)

(творчески икономически трансцентит)

(творчески икономически инцентит)

(творчески икономически центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИЗ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИЗ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИЗ]

{уницентитална икономическа ползваема задоволеност}

{трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{инцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{центитална
икономическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икономическа
същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

(разновидност
на форма на
икономически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ИЗ
(изпълнителен
икономически
субективит)
[външно състояние на ИЗ]
{икономическа
задоволеност}
(вид икономическа форма)

Съзидателна
(изгодна) ИЗ
(съзидателен
икономически
субективит)
[вътрешно
състояние на
ИЗ]
{икономическа
изгодност}
(вид икономическо съдържание)

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща
центитална
ИЗ

(изпълнителен
икономически
уницентит)

(изпълнителен
икономически
трансцентит)

(изпълнителен
икономически
инцентит)

(изпълнителен
икономически
центит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИЗ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИЗ]

[външно състояние на външната определеност на ИЗ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИЗ]

{уницентитална икономическа задоволеност}

{транасцентитална икономическа задоволеност}

{инцентитална икономическа задоволеност}

{центитална
икономическа
задоволеност}

(вид форма на
икономически
диспозит)

(вид форма на
икономическа
същност)

(вид форма на
икономическо
явление)

(вид форма на
икономически
диспозант)

Съзидателна
(изгодна) уницентитална ИЗ

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална ИЗ

Съзидателна
(изгодна) инцентитална ИЗ

Съзидателна
(изгодна) центитална ИЗ

(съзидателен
икономически
уницентит)

(съзидателен
икономически
трансцентит)

(съзидателен
икономически
инцентит)

(съзидателен
икономически
центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на ИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИЗ]

[вътрешно състояние на външната определеност на ИЗ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИЗ]

{уницентитална икономическа изгодност}

{трансцентитална икономическа изгодност}

{инцентитална икономическа изгодност}

{центитална
икономическа
изгодност}

(вид съдържание на икономически диспозит)

(вид съдържание на икономическа същност)

(вид съдържание на икономическо явление)

(вид съдържание на икономически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваУнисъзидател- ща) уницентища) трансцентища) инцентища) центитална
на (удовлеттална ИЗ
тална ИЗ
тална ИЗ
ИЗ
воряваща ИЗ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
(унисъзидатеикономически
икономически
икономически
икономически
лен икономиуницентит)
трансцентит)
инцентит)
центит)
чески субек[цялостно със- [цялостно състо- [цялостно със[цялостно състивит)
тояние на цяяние на вътрештояние на вън- тояние на обща[цялостно със- лостната опрената опредешната опреде- та определеност
тояние на ИЗ] деленост на ИЗ]
леност на ИЗ]
леност на ИЗ]
на ИЗ]
{икономическа
{униценти{трансценти{инценти{центитална
удовлетворетална иконотална иконотална иконоикономическа
ност}
мическа удовмическа удовмическа удовудовлетворелетвореност}
летвореност}
летвореност}
ност}
(вид икономически специ(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
фит)
на икономичес- на икономическа на икономичес- на икономически диспозит)
същност)
ко явление)
ки диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителната икономическа значимост са: изпълнителна възпроизводствена икономическа значимост* (reproductional economic significance), изпълнителна производствена икономическа значимост* (implementationary production economic significance), изпълнителна разменна икономическа значимост* (implementationary exchange economic significance),
изпълнителна разпределителна икономическа значимост* (implementationary distributional economic significance), изпълнителна потребителна икономическа значимост* (implementationary consumption economic significance),
изпълнителна стопанствена икономическа значимост* (implementationary
protoeconomizing economic significance), изпълнителна следпроизводствена
икономическа значимост* (implementationary post-production economic significance), изпълнителна предипотребителна икономическа значимост*
(implementationary before-consumption economic significance), изпълнителна
посредническа икономическа значимост* (implementationary intermediationary economic significance), изпълнителна бизнес икономическа значимост*
(implementationary business economic significance), алокативна икономическа
значимост* (implementationary allocative economic significance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават
индивидуална изпълнителна икономическа значимост* (individual imple9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------mentationary economic significance), фирмена изпълнителна икономическа
значимост* (firm implementationary economic significance), обществена изпълнителна икономическа значимост* (social implementationary economic
significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителна усвоявана икономическа значимост* (implementationary assimilated economic significance) и изпълнителна създавана
икономическа значимост* (implementationary gived economic significance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителната икономическа значимост са (1) изпълнителна
сустатитна икономическа значимост (същото като изпълнителен икономически сустатит), (2) изпълнителна субстатна икономическа значимост (същото като изпълнителен икономически субстат), (3) изпълнителна запасова
икономическа значимост (същото като изпълнителен икономически запас), (4)
изпълнителна сустатантна икономическа значимост (същото като изпълнителен икономически сустатант). Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на икономическата значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на изпълнителната икономическа значимост и тяхното място сред разновидностите на икономическата значимост едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЗ – икономическа значимост)
Сустатитна ИЗ

Субстатна ИЗ

Запасова ИЗ

Сустатантна
ИЗ

(икономически сустатит)

(икономически субстат)

(икономически запас)

(икономически сустатант)

[цялостно същество на ИЗ]

[вътрешно същество на ИЗ]

[външно същество на ИЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

Сътворителна
(пригодна) ИЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ИЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна ИЗ

(сътворителен
икономически субстантит)

(сътворителен
икономически
сустатит)

(сътворителен
икономически
субстат)

(сътворителен
икономически
запас)

(сътворителен
икономически
сустатант)

[общо понятие
за състояние
на ИЗ]

[общо състояние на цялостното същество
на ИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЗ]

[общо състояние на общото
същество на ИЗ]

{сустатитна
икономическа
пригодност}

{субстатна
икономическа
пригодност}

{запасова икономическа пригодност}

{сустатантна
икономическа
пригодност}

(вид специфант
на икономичесски сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

Икономическа значимост
(ИЗ)
(икономически субстантит)

{икономическа пригодност}
(вид икономически специфант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ИЗ
(работен икономически
субстантит)
[работно външно състояние
на ИЗ]
{икономическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа
(ползваема)
ИЗ
(творчески
икономически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИЗ]
{икономическа ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
ИЗ

Работна (сметна) субстатна
ИЗ

Работна (сметна) запасова ИЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИЗ

(работен икономически сустатит)

(работен икономически субстат)

(работен икономически запас)

(работен икономически сустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на ИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на ИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на ИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЗ]

{сустатитна
икономическа
сметна задоволеност}

{субстатна
икономическа
сметна
задоволеност}

{запасова икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
икономическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

Творческа (ползваема) сустатитна ИЗ

Творческа (ползваема) субстатно ИЗ

Творческа (ползваема) запасова
ИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ИЗ

(творчески икономически сустатит)

(творчески икономически субстат)

(творчески икономически запас)

(творчески икономически сустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на ИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на ИЗ]

{сустатитна
икономическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
икономическа
ползваема задоволеност}

{запасова икономическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
икономическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ИЗ
(изпълнителен
икономически субстантит)
{икономическа задоволеност}
[външно състояние на ИЗ]
(вид икономическа форма)

Съзидателна
(изгодна) ИЗ
(съзидателен
икономически субстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ИЗ]
{икономическа изгодност}
(вид икономическо съдържание)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна ИЗ

(изпълнителен
икономически
сустатит)

(изпълнителен
икономически
субстат)

(изпълнителен
икономически
запас)

(изпълнителен
икономически
сустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИЗ]

[външно състояние на общото
същество на ИЗ]

{сустатитна
икономическа
задоволеност}

{субстатна
икономическа
задоволеност}

{запасова икономическа задоволеност}

{сустатантна
икономическа
задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИЗ

Съзидателна
(изгодн) субстатна ИЗ

Съзидателн (изгодна) запасова
ИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИЗ

(съзидателен
икономически
сустатит)

(съзидателен
икономически
субстат)

(съзидателен
икономически
запас)

(съзидателен
икономически
сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЗ]

{сустатитна
икономическа
изгодност}

{субстатна
икономическа
игодноност}

{запасова икономическа изгодност}

{сустатантна
икономическа
изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна
(удовлетворяваща) сустатитна
ИЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) субстатна
ИЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) запасова ИЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) сустатантна
ИЗ

Унисъзидателна (удовлетворяваща) ИЗ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икономически
икономически
икономически
икономически
(унисъзидатезапас)
сустатит)
субстат)
сустатант)
лен икономически субс[цялостно със[цялостно със[цялостно със[цялостно състантит)
тояние
на
вънтояние на цятояние на въттояние на общошното
същество
лостното
сърешното
същесто същество на
[цялостно съсна
ИЗ]
щество на ИЗ]
тво на ИЗ]
ИЗ]
тояние на ИЗ]
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
{икономичесномическа
икономическа
икономическа
икономическа
ка удовлетвоудовлетвоудовлетвоудовлетудовлетвореност}
реност}
реност}
вореност}
реност}
(вид иконо(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
мически специ- (вид специфит
на
икономичесна икономина икономичесна икономифит)
чески сустит) ска субстанция) ка суперстанчески сустант)
та)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА
ИКОНОМИЧЕСКА
ЗНАЧИМОСТ
significance) (ки) – във:
изпълнителна икономическа значимост;
изпълнителна инцентитална икономическа значимост;
изпълнителна трансцентитална икономическа значимост;
изпълнителна уницентитална икономическа значимост;
изпълнителна центитална икономическа значимост.

(economic

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (implementationary economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икономически обтисубективит, изпълнителен
икономически интерес, (*) – икономически ингредиент, който като обективна
проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икономически субект [на субективностен изпълнителен икономически субект* (subjectivitical implementationary economic subject)] за нейния изпълнителен икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически обтиобективит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика);
14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------една от разновидностите на икономическата обтизначимост (вж.) и един от
конкретните изрази на икономическото обтиизпълнение* (economic obtiimplementation), последното като общо понятие за икономическо обтитворчество* (economic obticreation) и икономическа обтиработа* (economic obtiwork); общо понятие за творческа икономическа обтизначимост и работна
икономическа обтизначимост, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителната икономическа обтизначимост е изпълнителен икономически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субективностна изпълнителна оценка или
още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна изпълнителна оценка, т.е. е обективно-субективностна изпълнителна икономическа оценка* (objectively-subjectivitical implementationary economic appraisement), което е същото като субектностна изпълнителна икономическа
оценка* (subjectiveneous implementationary economic appraisement). Според
субстантивностната икореномическа ингредиентност тя е една от разновидностите на икореномическото уобтиучастие. Изпълнителната икономическа обтизначимост е форма на съществуване на изпълнителната обтиикономическа енергия* (implementationary obtieconomic energy) (вж. обтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителна обтиикономическа активност* (implementationary obtieconomic activity)
(вж. обтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена изпълнителна обтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
изпълнителна обтиикономическа потенциалност* (implementationary obtieconomic potentiality) (вж. обтиикономическа потенциалност).
Изпълнителната икономическа обтизначимост е обективен изпълнителен
икономически ингредиент в смисъл на обективно-необходим изпълнителен
икономически ингредиент* (objectively-indispensable implementationary economic ingredient) [на обективно-изискван изпълнителен икономически ингредиент* (objectively-required implementationary economic ingredient)] и в частност – на обективно-необходима изпълнителна икономическа значимост*
(objectively-indispensable implementationary economic significance) [на обективно-изисквана изпълнителна икономическа значимост* (objectively-required
implementationary economic significance]. По-своята природа той е оптимален
изпълнителен икономически ингредиент* (optimal implementationary economic ingredient) [в частност оптимална изпълнителна икономическа значимост* (optimal implementationary economic significance)] и неговото формиране се моделира, респ. се определя с помощта на методите на математическо15
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то програмиране, за което е необходимо да бъде построена съответна на неговата обективна природа целева функция (вж. целева икономическа функция) и
да бъдат зададени присъщите му ограничителни условия (вж. ограничителни
икономически условия), произтичащи от ограничеността на икономическите
ресурси (вж. моделиране на икономическите системи, модел на икономическата система, математическо моделиране на икономическите системи, математическо програмиране в икономиката). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална обективнонеобходима изпълнителна икономическа значимост* (individual objectively-indispensable implementationary economic significance) (съкратено: индивидуалнонеобходима изпълнителна икономическа значимост), фирмена
обективнонеобходима изпълнителна икономическа значимост* (firm
objectively-indispensable implementationary economic significance) (съкратено:
фирменонеобходима изпълнителна икономическа значимост), обществена
обективнонеобходима изпълнителна икономическа значимост* (social
objectively-indispensable implementationary economic significance) (съкратено:
общественонеобходима изпълнителна икономическа значимост) и т.н.
Изпълнителната икономическата обтизначимост акцентира върху
дейността на изпълнителния икономически субект, който формира структурата на изпълнителния икономически обтиингредиент, последният в качеството
му на икономически диспозант (т.е. като съотношение между икономическа
същност и икономическо явление). В този смисъл (според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност) разновидности на изпълнителната икономическа обтизначимост са: (1) изпълнителна трансцентитална
икономическа обтизначимост (същото като изпълнителен икономически обтитрансцентит и същото като изпълнителен трансцентитална икономическа заделеност и като изпълнителен трансцентитален икономически интерес),
(2) изпълнителна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като
изпълнителен икономически обтиинцентит и същото като изпълнителна инцентитална икономическа заделеност и като изпълнителен инцентитален
икономически интерес), (3) изпълнителна центитална икономическа обтизначимост (същото като изпълнителен икономически обтицентит и същото като
изпълнителна центитална икономическа заделеност и като изпълнителен
центитален икономически интерес), (4) изпълнителна уницентитална икономическа обтизначимост (същото като изпълнителен икономически обтиуницентит и същото като изпълнителен уницентитална икономическа заделеност и като изпълнителен уницентитален икономически интерес) (фиг. 1 и
16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------табл. 1). Ако не е посочено друго, под изпълнителна икономическа обтизначимост обикновено се подразбира изпълнителната трансцентитална икономическа обтизначимост. Вж. и фиг. 2.

17

440

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИП трансцентитална икономическа значимост;
ИП икономически
трансцентит
(ИП трансцентитално икономическо участие;
ИП икономическа
значимост

ИП инцентитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
инцентит
(ИП инцентитално
икономическо
участие;
ИП инцентитална
икономическа
значимост)

ИП центитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
центит
(ИП центитално
икономическо
участие;
ИП центитална
икономическа
значимост)

ИП трансцентитална икономическа субтизначимост;
ИП икономически
субтитрансцентит
(ИП икономическа
ценностност;
ИП икономическа
ценност);

ИП инцентитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтиинцентит
(ИП икономическа
феност)

ИП центитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтицентит
(ИП икономически
диспотант)

ИП трансцентитална икономическа обтизначимост;
ИП икономически
обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икономическа заделеност;
ИП трансцентитален
икономически интерес;
ИП икономически
интерес)

ИП инцентитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтиинцентит
(ИП инцентитална
икономическа заделеност;
ИП инцентитален
икономически интерес)

ИП центитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтицентит
(ИП центитална
икономическа заделеност;
ИП центитален
икономически интерес)

Фиг. 1. Разновидности на изпълнителната икономическа обтизначимост според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ИП – изпълнителен; обти –
обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

ИП икономическа
значимост;
ИП икономически
субективит

ИП икотехномически принос;
ИП икотехномически обективит

ИП икореномическо участие;
ИП икореномически субстантит

ИП икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтисубективит;
ИП икономическа
реализираност

ИП икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтиобективит;
ИП икотехномическа
реализираност

ИП икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтисубстантит;
ИП икореномическа
реализираност

ИП икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтисубективит;
ИП икономически
интерес

ИП икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтиобективит;
ИП икотехномическа
зададеност

ИП икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтисубстантит;
ИП икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Изпълнителна икономическа обтизначимост и нейните разновидности (ИП –
изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителната икономическа обтизначимост и тяхното място сред
разновидностите на икономическата обтизначимост едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(ИОЗ – икономическа обтизначимост)

Икономическа обтизначимост (ИОЗ)
(икономически обтисубективит)
{икономическа
заделеност;
икономически
интерес}

Уницентитална ИОЗ

Трансцентитална ИОЗ

Инцентитална
ИОЗ

Центитална
ИОЗ

(икономически
обтиуницентит)

(икономически
обтитрансцентит)

(икономически
обтиинцентит)

(икономически
обтицентит)

[цялостна определеност на
ИОЗ]

[вътрешна определеност на
ИОЗ]

[външна определеност на
ИОЗ]

[общо понятие
за определност
на ИОЗ]

{уницентитална икономическа заделеност;

{трансцентитална икономическа заделеност;

{инцентитална икономическа заделеност;

{центитална
икономическа
заделеност;

уницентитален икономически интерес}

трансцентитален икономически интерес}

инцентитален
икономически
интерес}

центитална
икономически
интерес}

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

(вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
ИОЗ
(сътворителен
икономически
обтисубективит)
[общо понятие
за състояние
на ИОЗ]
{сътворителна икономическа заделеност;
сътворителен
икономически
интерес;
икономическа
обтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) уницентитална
ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) трансцентитална
ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) инцентитална
ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) центитална ИОЗ

(сътворителен
икономически
обтиуницентит)

(сътворителен
икономически
обтитрансцентит)

(сътворителен
икономически
обтиинцентит)

(сътворителен
икономически
обтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИОЗ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИОЗ]

[общо състояние на външната определеност
на ИОЗ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИОЗ]

{сътворителна {сътворителна {сътворителна {сътворителна
центитална
инцентитална
уницентиталтрансцентиикономическа
на икономичес- тална икономи- икономическа
заделеност;
заделеност;
ка заделеност;
ческа заделеност;
сътворителен
сътворителен
сътворителен
сътворителен
уницентиталтрансцентицентитален
инцентитален
ен икономичестален иконоикономически
икономически
ки интерес;
мически интеинтерес;
интерес;
рес;
уницентитална икономическа обтипригодност}

трансцентитална икономическа обтиппригодност}

инцентитална
икономическа
обтипригодност}

центитална
икономическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икономически диспозит)

(вид специфант
на икономическа
същност)

(вид специфант
на икономическо явление)

(вид специфант
на икономически диспозант)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Работна (сметна) ИОЗ
(работен икономически
обтисубективит)
[работно външно състояние
на ИОЗ]
{работна икономическа заделеност;
работен икономически интерес;
икономическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) уницентитална ИОЗ

Работна (сметна)
трансцентитална
ИОЗ

Работна (сметна) инцентитал-на ИОЗ

Работна (сметна) центитална
ИОЗ

(работен икономически обтиуницентит)

(работен икономически обтитрансцентит)

(работен икономически обтиинцентит)

(работен икономически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИОЗ]

[работно външно
състояние на
вътрешната определеност на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИОЗ]

{работна уницентитална
икономическа
заделеност;

{работна трансцентитална
икономическа
заделеност;

{работна инцентитална
икономическа
заделеност;

{работна центитална икономическа заделеност;

работен уницентитален
икономически
интерес;

работен трансцентитален
икономически
интерес;

работен инцентитален
икономически
интерес;

работен центитален икономически интерес;

уницентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

трансцентитална икономическа сметна
обтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност на
форма на икономическа същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

(разновидност
на форма на
икономически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
ИОЗ
(творчески
икономически
обтисубективит)
[творческо
външно състояние на ИОЗ]
{творческа
икономическа
заделеност;
творчески икономически интерес;
икономическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа (ползваема) уницентитална ИОЗ

Творческа (ползваема) трансцентитална
ИОЗ

Творческа (ползваема) инцентитална ИОЗ

Творческа (ползваема) центитална ИОЗ

(творчески икономически обтиуницентит)

(творчески икономически обтитрансцентит)

(творчески икономическиобтиинцентит)

(творчески икономически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИОЗ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИОЗ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИОЗ]

{творческа
уницентитална икономическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икономическа заделеност;

{творческа инцентитална
икономическа
заделеност;

{творческа
центитална
икономическа
заделеност;

творчески уницентитален
икономически
интерес;

творчески
трансцентитален икономически интерес;

творчески инцентитален
икономически
интерес;

творчески
центитален
икономически
интерес;

уницентитална икономическа ползваема
обтизадоволеност}

трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност на
форма на икономическа същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

(разновидност
на форма на
икономически
диспозант)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ИОЗ
(изпълнителен
икономически
обтисубективит)
[външно състояние на
ИОЗ]
{изпълнителна икономическа заделеност;
изълпителен
икономически
интерес;
икономическа
обтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
ИОЗ

(изпълнителен
икономически
обтиуницентит)

(изпълнителен
икономически
обтитрансцен-тит)

(изпълнителен
икономически
обтиинцентит)

(изпълнителен
икономически
обтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИОЗ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИОЗ]

[външно състояние на външната определеност на ИОЗ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИОЗ]

{изпълнителна
уницентитална икономическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икономическа заделеност;

{изпълнителна
инцентитална
икономическа
заделеност;

{изпълнителна
центитална
икономическа
заделеност;

изпълнителен
уницентитален икономически интерес;

изпълнителен
трансцентитален икономически интерес;

изпълнителен
инцентитален
икономически
интерес;

изпълнителен
центитален
икономически
интерес;

уницентитална икономическа обтизадоволеност}

транасцентитална икономическа обтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
обтизадоволеност}

центитална
икономическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
диспозит)

(вид форма на
икономическа
същност)

(вид форма на
икономическо
явление)

(вид форма на
икономически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
ИОЗ
(съзидателен
икономически
обтисубективит)
[вътрешно състояние на
ИОЗ]
{съзидателна
икономическа
заделеност;
съзидателен
икономически
интерес;
икономическа
обтиизогодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
ИОЗ

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
ИОЗ

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
ИОЗ

Съзидателна
(изгодна) центитална ИОЗ

(съзидателен
икономически
обтиуницентит)

(съзидателен
икономически
обтитрансцентит)

(съзидателен
икономически
обтиинцентит)

(съзидателен
икономически
обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИОЗ]

[вътрешно състояние на външната определеност на ИОЗ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИОЗ]

{съзидателна
уницентитална икономическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икономическа заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икономическа
заделеност;

{съзидателна
центитална
икономическа
заделеност;

съзидателен
уницентитален икономически интерес;

съзидателен
трансцентитален икономически интерес;

съзидателен
инцентитален
икономически
интерес;

съзидателен
центитален
икономически
интерес;

уницентитална икономическа обтиизогодност}

трансцентитална икономическа обтиизгодност}

инцентитална
икономическа
обтиизгодност}

центитална
икономическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически диспозит)

(вид съдържание на икономическа същност)

(вид съдържание на икономическо явление)

(вид съдържание на икономически диспозант)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитално ИОЗ

Унисъзидателна (удовлетво- (унисъзидателен
ряваща) ИОЗ
икономически
обтиуницен(унисъзидатетит)
лен икономически обтису[цялостно съсбективит)
тояние на ця[цялостно със- лостната определеност на
тояние на
ИОЗ]
ИОЗ]
{унисъзидателна икономическа заделеност;
унисъзидателен икономически интерес;
икономическа
обтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) трансцентитално ИОЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) инцентитално ИОЗ

(унисъзидателен
икономически
обтитрансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икономически
икономически
обтиинцентит)
обтицентит)

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИОЗ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИОЗ]

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) центитално
ИОЗ

[цялостно състояние на общата определеност
на ИОЗ]

{унисъзидателна уницентитална икономическа заделеност;

{унисъзидателна трансцентитална икономическа заделеност;

{унисъзидател- {унисъзидателна центитална
на инцентиикономическа
тална иконозаделеност;
мическа заделеност;

унисъзидателен уницентитален икономически интерес;

унисъзидателен
трансцентитален икономически интерес;

унисъзидателен инцентитален икономически интерес;

унисъзидателен центитален икономически интерес;

уницентитална икономическа обтиудовлетвореност}

трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

инцентитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

центитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически диспозит)

(вид специфит
на икономическа
същност)

(вид специфит
на икономическо явление)

(вид специфит
на икономически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителната икономическа обтизначимост са: изпълнителна
възпроизводствена икономическа обтизначимост* (implementationary
reproductional economic obtisignificance), изпълнителна производствена икономическа обтизначимост* (implementationary production economic obtisignificance), изпълнителна разменна икономическа обтизначимост* (implementationary exchange economic obtisignificance), изпълнителна разпределителна икономическа обтизначимост* (implementationary distributional
economic obtisignificance), изпълнителна потребителна икономическа об26

449

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тизначимост* (implementationary consumption economic obtisignificance), изпълнителна стопанствена икономическа обтизначимост* (implementationary protoeconomizing economic obtisignificance), изпълнителна следпроизводствена икономическа обтизначимост* (implementationary post-production
economic obtisignificance), изпълнителна предипотребителна икономическа
обтизначимост* (implementationary before-consumption economic obtisignificance), изпълнителна посредническа икономическа обтизначимост* (implementationary intermediationary economic obtisignificance), изпълнителна
бизнес икономическа обтизначимост* (implementationary business economic
obtisignificance), изпълнителна алокативна икономическа обтизначимост*
(implementationary allocative economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална изпълнителна икономическа обтизначимост* (individual implementationary economic obtisignificance), фирмена изпълнителна икономическа
обтизначимост* (firm implementationary economic obtisignificance), обществена изпълнителна икономическа обтизначимост* (social implementationary
economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителна усвоявана икономическа обтизначимост*
(implementationary assimilated economic obtisignificance) и изпълнителна създавана икономическа обтизначимост* (implementationary gived ecorenomic
economic obtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителната икономическа обтизначимост са (1) изпълнителна сустатитна икономическа обтизначимост (същото като изпълнителен
икономически обтисустатит), (2) изпълнителна субстатна икономическа
обтизначимост (същото като изпълнителен икономически обтисубстат), (3)
изпълнителна запасова икономическа обтизначимост (същото като изпълнителен икономически обтизапас), (4) изпълнителна сустатантна икономическа обтизначимост (същото като изпълнителен икономически обтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икономическата обтизначимост едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 2.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на изпълнителната икономическа обтизначимост и тяхното място сред
разновидностите на икономическата обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИОЗ – икономическа обтизначимост)
Сустатитна
ИОЗ

Субстатна
ИОЗ

Запасова
ИОЗ

Сустатантна
ИОЗ

(икономически обтисустатит)

(икономически обтисубстат)

(икономически обтизапас)

(икономически
обтисустатант)

[цялостно същество на
ИОЗ]

[вътрешно същество на
ИОЗ]

[външно същество на
ИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

Сътворителна
(пригодна) суста-титна ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИОЗ

Сътворителна
(пригодно) запасова ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна ИОЗ

(сътворителен
икономически
обтисустатит)

(сътворителен
икономически
обтисубстат)

(сътворителен
икономически
обтизапас)

(сътворителен
икономически
обтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИОЗ]

{икономическа обтипригодност}

{сустатитна
икономическа
обтипригодност}

{субстатна
икономическа
обтипригодност}

{запасова икономическа обтипригодност}

{сустатантна
икономическа
обтипригодност}

(вид икономически специфант)

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

Икономическа обтизначимост (ИОЗ)
(икономически обтисубстантит)

Сътворителна
(пригодна)
ИОЗ
(сътворителен
икономически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИОЗ]
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работна (сметна) ИОЗ
(работен икореномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние на ИОЗ]
{икономическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа
(ползваема)
ИОЗ
(творчески
икономически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИОЗ]
{икономическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна сустатитна
ИОЗ

Работна (сметна) субстатна
ИОЗ

Работна (сметна) запасова
ИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИОЗ

(работен икореномически обтисустатит)

(работен икореномически обтисубстат)

(работен икореномически обтизапас)

(работен икореномически обтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИОЗ]

{сустатитна
икономическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова икономическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

Творческа (ползваема) сустатитна ИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИОЗ

Творческа (ползваема) запасова
ИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантно ИОЗ

(творчески икономически обтисустатит)

(творчески икономически обтисубстат)

(творчески икономически обтизапас)

(творчески икономически обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИОЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИОЗ]

{сустатитна
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова икономическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителна (задоволяваща) ИОЗ
(изпълнителен икономически обтисубстантит)
{икономическа обтизадоволеност}
[външно състояние на
ИОЗ]
(вид икономическа форма)

Съзидателна
(изгодна)
ИОЗ
(съзидателен
икономически обтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ИОЗ]
{икономическа обтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИОЗ

(изпълнителен
икономически
обтисустатит)

(изпълнителен
икономически
обтисубстат)

(изпълнителен
икономически
обтизапас)

(изпълнителен
икономически
обтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИОЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИОЗ]

{сустатитна
икономическа
обтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
обтизадоволеност}

{запасова икономическа обтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИОЗ

Съзидателн (изгодна) запасова
ИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИОЗ

(съзидателен
икономически
обтисустатит)

(съзидателен
икономически
обтисубстат)

(съзидателен
икономически
обтизапас)

(съзидателен
икономически
обтисустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИОЗ]

{сустатитна
икономическа
обтиизгодност}

{субстатна
икономическа
обтиигодноност}

{запасова икономическа обтиизгодност}

{сустатантна
икономическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
Унисъзидател- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
на (удовлетИОЗ
ИОЗ
ИОЗ
ИОЗ
воряваща)
ИОЗ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икономически
икономически
икономически
икономически
(унисъзидатеобтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)
лен икономически обти- [цялостно със[цялостно със[цялостно със[цялостно съссубстантит)
тояние на цято-яние на въттояние на вън- тояние на общолостното
сърешното
същесшното
същество то същество на
[цялостно съсщество на ИОЗ]
тво на ИОЗ]
на ИОЗ]
ИОЗ]
тояние на
ИОЗ]
{сустатитна
{субстатна
{запасова ико- {сустатантна
икономическа
икономическа
номическа обикономическа
{икономиобтиудовлетобтиудовлеттиудовлеобтиудовлетческа обтиувореност}
вореност}
твореност}
вореност}
довлетвореност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
на икономина икономина икономина икономи(вид иконочески
сустит)
ческа
субстанческа
суперсчески
сустант)
мически специция)
танта)
фит)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ (implementationary economic obtisignificance) (ки) – във:
изпълнителна икономическа обтизначимост;
изпълнителна инцентитална икономическа обтизначимост;
изпълнителна трансцентитална икономическа обтизначимост;
изпълнителна уницентитална икономическа обтизначимост;
изпълнителна центитална икономическа обтизначимост.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБСТАНТИВНОСТ (implementationary economic substantivity) (ки) – във:
външна изпълнителна икономическа субстантивност (вж. изпълнителен икономически субективит).
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (implementationary economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икономически субтисубективит, (*) – икономически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икономически су31
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------бект [на субективностен изпълнителен икономически субект*
(subjectivitical implementationary economic subject)] за нейния изпълнителен
икотехномически субтипринос (същото като изпълнителен икотехномически
субтиобективит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на
икономическата субтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическото субтиизпълнение* (economic subtiimplementation), последното
като общо понятие за икономическо субтитворчество* (economic subticreation) и икономическа субтиработа* (economic subtiwork); общо понятие за
творческа икономическа субтизначимост и работна икономическа субтизначимост, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). Изпълнителната икономическа субтизначимост е изпълнителен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна изпълнителна оценка или още е субективно
отражение на обективно-необходимата субективностна изпълнителна оценка,
т.е. е субективно-субективностна изпълнителна икономическа оценка*
(subjectively-subjectivitical economic appraisement), което е същото като субективистична изпълнителна икономическа оценка* (subjectivistical economic
appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност
е една от разновидностите на изпълнителното икореномическо субтиучастие.
Изпълнителната икономическа субтизначимост е форма на съществуване на
изпълнителната субтиикономическа енергия* (implementationary subtieconomic energy) (вж. субтиикономическа дейност) и отношение на признаване
на приложената изпълнителна субтиикономическа активност* (implementationary subtieconomic activity) (вж. субтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена изпълнителна субтиикономическа активност, а чрез нея
е и кинестично разпредметена изпълнителна субтиикономическа потенциалност* (implementationary subtieconomic potentiality) (вж. субтиикономическа
потенциалност).
Изпълнителната икономическа субтизначимост акцентира върху дейността на изпълнителния икономически субект, който формира структурата на изпълнителния икономически субтиингредиент, последният в качеството му на
икономически диспозант (т.е. като съотношение между икономическа същност и икономическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на изпълнителната икономическа субтизначимост са: (1) изпълнителна трансцентитална
икономическа субтизначимост (същото като изпълнителен икономически суб32
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------титрансцентит и същото като изпълнителна икономическа ценностност и
като изпълнителна икономическа ценност), (2) изпълнителна инцентитална
икономическа субтизначимост (същото като изпълнителен икономически субтиинцентит и като изпълнителна икономическа феност), (3) изпълнителна
центитална икономическа субтизначимост (същото като изпълнителен икономически субтицентит и като изпълнителен икономически диспотант), (4)
изпълнителна уницентитална икономическа субтизначимост (същото като
изпълнителен икономически субтиуницентит и като изпълнителен икономически диспотит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под изпълнителна
икономическа субтизначимост обикновено се подразбира изпълнителната
трансцентитална икономическа субтизначимост. Вж. и фиг. 2.
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ИП трансцентитална икономическа значимост;
ИП икономически
трансцентит
(ИП трансцентитално икономическо участие;
ИП икономическа
значимост

ИП инцентитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
инцентит
(ИП инцентитално
икономическо
участие;
ИП инцентитална
икономическа
значимост)

ИП центитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
центит
(ИП центитално
икономическо
участие;
ИП центитална
икономическа значимост)

ИП трансцентитална икономическа субтизначимост;
ИП икономически
субтитрансцентит
(ИП икономическа
ценностност;
ИП икономическа
ценност);

ИП инцентитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтиинцентит
(ИП икономическа
феност)

ИП центитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтицентит
(ИП икономически
диспотант)

ИП трансцентитална икономическа обтизначимост;
ИП икономически
обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икономическа
заделеност;
ИП трансцентитален икономически
ин-терес;
ИП икономически
интерес)

ИП инцентитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтиинцентит
(ИП инцентитална
икономическа заделеност;
ИП инцентитален
икономически интерес)

ИП центитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтицентит
(ИП центитална
икономическа заделеност;
ИП центитален
икономически интерес)

Фиг. 1. Разновидности на изпълнителната икономическа субтизначимост според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ИП – изпълнителен; обти
– обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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ИП икономическа
значимост;
ИП икономически
субективит

ИП икотехномически принос;
ИП икотехномически обективит

ИП икореномическо участие;
ИП икореномически субстантит

ИП икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтисубективит;
ИП икономическа
реализираност

ИП икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтиобективит;
ИП икотехномическа
реализираност

ИП икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтисубстантит;
ИП икореномическа
реализираност

ИП икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтисубективит;
ИП икономически
интерес

ИП икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтиобективит;
ИП икотехномическа
зададеност

ИП икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтисубстантит;
ИП икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Изпълнителна икономическа субтизначимост и нейните разновидности
(ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителната икономическата субтизначимост и тяхното място
сред разновидностите на икономическата субтизначимост едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИСЗ – икономическа субтизначимост)

Икономическа субтизначимост (ИСЗ)
(икономически субтисубективит)
{икономическа
реализираност}

Уницентитална ИСЗ

Трансцентитална ИСЗ

Инцентитална
ИСЗ

Центитална
ИСЗ

(икономически субтиуницентит)

(икономически
субтитрансцентит)

(икономически
субтиинцентит)

(икономически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИСЗ]

[вътрешна определеност на
ИСЗ]

[външна определеност на
ИСЗ]

[общо понятие
за определност
на ИСЗ]

{уницентитална икономическа реализираност;

{трансцентитална икономическа реализираност;

{инцентитална икономическа реализираност;

{центитална
икономическа
реализираност;

икономически
диспотит}

икономическа
ценност}

икономическа
феност}

икономически
диспотант}

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

(вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)
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Сътворителна
(пригодна)
ИСЗ
(сътворителен
икономически
субтисубективит)
[общо понятие
за състояние
на ИСЗ]
{сътворителна икономическа реализираност;
икономическа
субтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) уницентитална
ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) трансцентитална ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) инцентитална
ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) центитална ИСЗ

(сътворителен
икономически
субтиуницентит)

(сътворителен
икономически
субтитрансцентит)

(сътворителен
икономически
субтиинцентит)

(сътворителен
икономически
субтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИСЗ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИСЗ]

{сътворителна
уницентитална икономическа реализираност;

{сътворителна
трансцентитална икономическа реализираност;

[общо състояние [общо състояние на общата
на външната
определеност на определеност на
ИСЗ]
ИСЗ]
{сътворителна {сътворителна
центитална
инцентитална
икономическа
икономическа
реализираност; реализираност;

сътворителен
икономически
диспотит;

сътворителна
икономическа
ценност;

сътворителна
икономическа
феност;

сътворителен
икономически
диспотант;

уницентитална икономическа субтипригодност}

трансцентитална икономическа субтипригодност}

инцентитална
икономическа
субтипригодност}

центитална
икономическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икономически диспозит)

(вид специфант
на икономическа
същност)

(вид специфант
на икономическо явление)

(вид специфант
на икономически диспозант)
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Работна (сметна) ИСЗ
(работен икономически
субтисубективит)
[работно външно състояние
на ИСЗ]
{работна икономическа реализираност;
икономическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) уницентитална ИСЗ

Работна (сметна)
трансцентитална
ИСЗ

Работна (сметна) инцентитална ИСЗ

Работна (сметно) центитална
ИСЗ

(работен икономически субтиуницентит)

(работен икономически субтитрансцентит)

(работен икономически субтиинцентит)

(работен икономически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИСЗ]

[работно външно
състояние на
вътрешната определеност на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИСЗ]

{работна уницентитална
икономическа
реализираност;

{работна трансцентитална
икономическа
реализираност;

{работна инцентитална
икономическа
реализираност;

{работна центитална икономическа реализираност;

работен икономически диспотит;

работна икономическа ценност
(икономическа
стойност);

работна икономическа феност;

работен икономически диспотант;

уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

трансцентитална икономическа сметна
субтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност на
форма на икономическа същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

(разновидност
на форма на
икономически
диспозант)

38

461

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Творческа
(ползваема)
ИСЗ
(творчески
икономически
субтисубективит)
[творческо
външно състояние на ИСЗ]
{творческа
икономическа
реализираност;
трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа (ползваема) уницентитална ИСЗ

Творческа (ползваема) трансцентитална
ИСЗ

Творческа (ползваема) инцентитална ИСЗ

Творческа (ползваема) центитална ИСЗ

(творчески икономически субтиуницентит)

(творчески икономически субтитрансцентит)

(творчески икономическисубтиинцентит)

(творчески икономически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИСЗ]

[творческо външно състояние на
вътрешната определеност на
ИСЗ]

[творческо външно състояние
на външната
определеност на
ИСЗ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИСЗ]

{творческа
уницентитална икономическа реализираност;

{творческа
трансцентитална икономическа реализираност;

{творческа инцентитална
икономическа
реализираност;

{творческа
центитална
икономическа
реализираност;

творчески икономически диспотит;

творческа икономическа ценност
(икономическа
полезност);

творческа икономическа феност;

творчески икономически диспотант;

уницентитална икономическа ползваема
субтизадоволеност}

трансцентитална икономическа ползваема
субтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност на
форма на икономическа същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

(разновидност
на форма на
икономически
диспозант)
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Изпълнителна
(задоволяваща) ИСЗ
(изпълнителен
икономически
субтисубективит)
[външно състояние на
ИСЗ]
{изпълнителна икономическа реализираност;
икономическа
субтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
ИСЗ

(изпълнителен
икономически
субтиуницентит)

(изпълнителен
икономически
субтитрансцентит)

(изпълнителен
икономически
субтиинцентит)

(изпълнителен
икономически
субтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИСЗ]

[външно състояние на вътрешната определеност
на ИСЗ]

[външно състоя- [външно състоние на външната яние на общата
определеност на определеност на
ИСЗ]
ИСЗ]

{изпълнителна
уницентитална икономическа реализираност;

{изпълнителна
трансцентитална икономическа реализираност;

{изпълнителна
инцентитална
икономическа
реализираност;

{изпълнителна
центитална
икономическа
реализираност;

изпълнителен
икономически
диспотит;

изпълнителна
икономическа
ценност;

изпълнителна
икономическа
феност;

изпълнителен
икономически
диспотант;

уницентитална икономическа субтизадоволеност}

транасцентитална икономическа субтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
субтизадоволеност}

центитална
икономическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
диспозит)

(вид форма на
икономическа
същност)

(вид форма на
икономическо
явление)

(вид форма на
икономически
диспозант)
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Съзидателна
(изгодна)
ИСЗ
(съзидателен
икономически
субтисубективит)
[вътрешно състояние на
ИСЗ]
{съзидателна
икономическа
реализираност;
икономическа
субтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
ИСЗ

Съзидателна (изгодна) трансцентитална
ИСЗ

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
ИСЗ

Съзидателна
(изгодна) центитална ИСЗ

(съзидателен
икономически
субтиуницентит)

(съзидателен
икономически
субтитрансцентит)

(съзидателен
икономически
субтиинцентит)

(съзидателен
икономически
субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИСЗ]

{съзидателна
уницентитална икономическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икономическа реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икономическа
реализираност;

{съзидателна
центитална
икономическа
реализираност;

съзидателен
икономически
диспотит;

съзидателна
икономическа
ценност;

съзидателна
икономическа
феност;

съзидателен
икономически
диспотант;

уницентитална икономическа субтиизгодност}

трансцентитална икономическа субтиизгодност}

инцентитална
икономическа
субтиизгодност}

центитална
икономическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икономически диспозит)

(вид съдържание
на икономическа
същност)

(вид съдържание на икономическо явление)

(вид съдържание на икономически диспозант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Унисъзидателна (удовлетворяваща) ИСЗ
(унисъзидателен икономически субтисубективит)
[цялостно състояние на
ИСЗ]

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитално ИСЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) трансцентитално ИСЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) инцентитално ИСЗ

(унисъзидателен
икономически
субтиуницентит)

(унисъзидателен
икономически
субтитрансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икономически
икономически
субтиинцентит)
субтицентит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИСЗ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИСЗ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИСЗ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИСЗ]

{унисъзидателна трансцентитална икономическа реализираност;

{унисъзидателна инцентитална икономическа реализираност;

{унисъзидателна центитална
икономическа
реализираност;

унисъзидателна
икономическа
ценност;

унисъзидателна икономическа феност;

унисъзидателен икономически диспотант;

трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност}

инцентитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

центитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономическа
същност)

(вид специфит
на икономическо
явление)

(вид специфит
на икономически диспозант)

{унисъзидателна униценти{унисъзидател- тална икономическа реалина икономизираност;
ческа реализираност;
унисъзидателен икономиикономическа
чески диспосубтиудовлеттит;
вореност}
уницентитал(вид икономина икономичесчески специка субтиудовфит)
летвореност}
(вид специфит
на икономически диспозит)

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) центитално
ИСЗ

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителната икономическа субтизначимост са: изпълнителна
възпроизводствена икономическа субтизначимост* (implementationary
reproductional economic subtisignificance), изпълнителна производствена икономическа субтизначимост* (implementationary production economic subtisignificance), изпълнителна разменна икономическа субтизначимост* (implementationary exchange economic subtisignificance), изпълнителна разпределителна икономическа субтизначимост* (implementationary distributional economic subtisignificance), изпълнителна потребителна икономическа субтизначимост* (implementationary consumption economic subtisignificance), из42
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пълнителна стопанствена икономическа субтизначимост* (implementationary protoeconomizing economic subtisignifi-cance), изпълнителна следпроизводствена икономическа субтизначимост* (implementationary postproduction economic subtisignificance), изпълнителна предипотребителна
икономическа субтизначимост* (implementationary before-consumption economic subtisignificance), изпълнителна посредническа икономическа субтизначимост* (implementationary intermediationary economic subtisignificance),
изпълнителна бизнес икономическа субтизначимост* (implementationary
business economic subtisignificance), изпълнителна алокативна икономическа
субтизначимост* (implementationary allocative economic subtisignificance) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална изпълнителна икономическа субтизначимост*
(individual implementationary economic subtisignificance), фирмена изпълнителна икономическа субтизначимост* (firm implementationary economic subtisignificance), обществена изпълнителна икономическа субтизначимост*
(social implementationary economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителна усвоявана икономическа субтизначимост*
(implementationary assimilated economic subtisignificance) и изпълнителна създавана икономическа субтизначимост* (implementationary gived economic
subtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителната икономическа субтизначимост са (1) изпълнителна сустатитна икономическа субтизначимост (същото като изпълнителен икономически субтисустатит), (2) изпълнителна субстатна икономическа субтизначимост (същото като изпълнителен икономически субтисубстат),
(3) изпълнителна запасова икономическа субтизначимост (същото като изпълнителен икономически субтизапас), (4) изпълнителна сустатантна икономическа субтизначимост (същото като изпълнителен икономически субтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
икономическата субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност
са показани в табл. 2.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на изпълнителната икономическа субтизначимост и тяхното място сред
разновидностите на икономическата субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИСЗ – икономическа субтизначимост)
Сустатитна
ИСЗ

Субстатна
ИСЗ

Запасова
ИСЗ

Сустатантна
ИСЗ

(икономически субтисустатит)

(икономически субтисубстат)

(икономически субтизапас)

(икономически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИСЗ]

[вътрешно същество на
ИСЗ]

[външно същество на
ИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИСЗ

Сътворителна
(пригодно) запасова ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна ИСЗ

(сътворителен
икономически
субтисустатит)

(сътворителен
икономически
субтисубстат)

(сътворителен
икономически
субтизапас)

(сътворителен
икономически
субтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИСЗ]

{икономическа субтипригодност}

{сустатитна
икономическа
субтипригодност}

{субстатна
икономическа
субтипригодност}

{запасова икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
икономическа
субтипригодност}

(вид икономически специфант)

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

Икономическа субтизначимост (ИСЗ)
(икономически субтисубстантит)

Сътворителна
(пригодна)
ИСЗ
(сътворителен
икономически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИСЗ]
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работна (сметна) ИСЗ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние на ИСЗ]
{икономическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа
(ползваема)
ИСЗ
(творчески
икономически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИСЗ]
{икономическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна сустатитна
ИСЗ

Работна (сметна) субстатна
ИСЗ

Работна (сметна) запасова
ИСЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИСЗ

(работен икореномически субтисустатит)

(работен икореномически субтисубстат)

(работен икореномически субтизапас)

(работен икореномически субтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИСЗ]

{сустатитна
икономическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова икономическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

Творческа (ползваема) сустатитна ИСЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИСЗ

Творческа (ползваема) запасова
ИСЗ

Творческа (ползваема) сустатантно ИСЗ

(творчески икономически субтисустатит)

(творчески икономически субтисубстат)

(творчески икономически субтизапас)

(творчески икономически субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИСЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИСЗ]

{сустатитна
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова икономическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителна
(задоволяваща) ИСЗ
(изпълнителен
икономически субтисубстантит)
{икономическа субтизадоволеност}
[външно състояние на
ИСЗ]
(вид икономическа форма)

Съзидателна
(изгодна)
ИСЗ
(съзидателен
икономически субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ИСЗ]
{икономическа субтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИСЗ

(изпълнителен
икономически
субтисустатит)

(изпълнителен
икономически
субтисубстат)

(изпълнителен
икономически
субтизапас)

(изпълнителен
икономически
субтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИСЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИСЗ]

{сустатитна
икономическа
субтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
субтизадоволеност}

{запасова икономическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИСЗ

Съзидателн (изгодна) запасова
ИСЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИСЗ

(съзидателен
икономически
субтисустатит)

(съзидателен
икономически
субтисубстат)

(съзидателен
икономически
субтизапас)

(съзидателен
икономически
субтисустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИСЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИСЗ]

{сустатитна
икономическа
субтиизгодност}

{субстатна
икономическа
субтиигодноност}

{запасова икономическа
субтиизгодност}

{сустатантна
икономическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ИСЗ
(унисъзидателен икономически субтисубстантит)

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) сустатитна
ИСЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) субстатна
ИСЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) запасова
ИСЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) сустатантна
ИСЗ

(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икономически
икономически
икономически
икономически
субтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)

[цялостно състояние на
ИСЗ]

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИСЗ]

[цялостно състояние на вътреш-ното същество на
ИСЗ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИСЗ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИСЗ]

{икономическа субтиудовлетвореност}

{сустатитна
икономическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
икономическа
субтиудовлетвореност}

{запасова икономическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
икономическа
субтиудовлетвореност}

(вид икономически специфит)

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ (implementationary economic subtisignificance) (ки) – във:
изпълнителна икономическа субтизначимост;
изпълнителна инцентитална икономическа субтизначимост;
изпълнителна трансцентитална икономическа субтизначимост;
изпълнителна уницентитална икономическа субтизначимост;
изпълнителна центитална икономическа субтизначимост;
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (implementationary economic pheness) – същото като изпълнителна инцентитална икономическа субтизначимост и като изпълнителен икономически субтиинцентит.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТНОСТ* (implementationary economic worthness) – същото като изпълнителна трансцентитална
икономическа субтизначимост и като изпълнителна икономическа ценност.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (implementationary ecorenomic allotment) (икореномически задел) – същото като изпълнително икореномическо обтиучастие.
47

470

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (implementationary ecorenomic allotment) (ки) – във:
изпълнителна икореномическа заделеност (същото като изпълнително
икореномическо обтиучастие);
изпълнителна инцентитална икореномическа заделеност (същото като
изпълнителен икореномически обтиинцентит и като изпълнително инцентитално икореномическо обтиучастие);
изпълнителна трансцентитална икореномическа заделеност (същото като изпълнителен икореномически обтитрансцентит и като изпълнително
трансцентитално икореномическо обтиучастие);
изпълнителна уницентитална икореномическа заделеност (същото като
изпълнителен икореномически обтиуницентит и като изпълнително уницентитално икореномическо обтиучастие);
изпълнителна центитална икореномическа заделеност (същото като изпълнителен икореномически обтицентит и като изпълнително центитално
икореномическо обтиучастие).
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ОТДАДЕНОСТ* (implementationary ecorenomic givenness) – същото като изпълнителна икореномическа
ценностност и като изпълнително трансцентитално икореномическо субтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (implementationary
ecorenomic pheness) – същото като изпълнителен икореномически субтиинцентит и като изпълнително инцентитално икореномическо субтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ (implementationary ecotechnomic assignment) – същото като изпълнителен икотехномически
обтипринос.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ (implementationary ecotechnomic assignment) (ки) – във:
изпълнителна икотехномическа зададеност (същото като изпълнителен
икотехномически обтипринос);
изпълнителна инцентитална икотехномическа зададеност (същото като
изпълнителен инцентитален икотехномически обтипринос и изпълнителен
икотехномически обтиинцентит);
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпълнителна трансцентитална икотехномическа зададеност (същото
като изпълнителен трансцентитален икотехномически обтипринос и изпълнителен икотехномически обтитрансцентит);
изпълнителна уницентитална икотехномическа зададеност (същото като
изпълнителен уницентитален икотехномически обтипринос и изпълнителен
икотехномически обтиуницентит);
изпълнителна центитална икотехномическа зададеност (същото като изпълнителен центитален икотехномически обтипринос и изпълнителен икотехномически обтицентит).
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (implementationary ecotechnomic allotment) (ки) – във:
изпълнителна инцентитална икотехномическа заделеност (същото като
изпълнителен инцентитален икотехномически обтипринос и изпълнителен
икотехномически обтиинцентит);
изпълнителна трансцентитална икотехномическа заделеност (същото
като изпълнителен трансцентитален икотехномически обтипринос и изпълнителен икотехномически обтитрансцентит);
изпълнителна уницентитална икотехномическа заделеност (същото като
изпълнителен уницентитален икотехномически обтипринос и изпълнителен
икотехномически обтиуницентит);
изпълнителна центитална икотехномическа заделеност (същото като изпълнителен центитален икотехномически обтипринос и изпълнителен икотехномически обтицентит).
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНТИВНОСТ (implementationary ecotechnomic substantivity) (ки) – във:
вътрешна изпълнителна икотехномическа субстантивност (вж. изпълнителен икотехномически обективит).
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (implementationary
ecotechnomic pheness) – същото като изпълнителен инцентитален икотехномически субтипринос и като изпълнителен икотехномически субтиинцентит.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТНОСТ* (implementationary ecotechnomic worthness) – същото като изпълнителен трансцентитален икотехномически субтипринос и като изпълнително икотехномическо
усърдие.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (implementationary ecounirenomic allotment) (изпълнителен икоуниреномически задел) – същото като изпълнително икоуниреномическо обтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (implementationary ecounirenomic allotment) (ки) – във:
изпълнителна икоуниреномическа заделеност (същото като изпълнително
икоуниреномическо обтиучастие);
изпълнителна инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
изпълнителен икоуниреномически обтиинцентит и като изпълнително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
изпълнителна трансцентитална икоуниреномическа заделеност (същото
като изпълнителен икоуниреномически обтитрансцентит и като изпълнително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
изпълнителна уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото като изпълнителен икоуниреномически обтиуницентит и като изпълнително
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие);
изпълнителна центитална икоуниреномическа заделеност (същото като
изпълнителен икоуниреномически обтицентит и като изпълнително центитално икоуниреномическо обтиучастие).
ИЗПЪЛНИТЕЛНА
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ОТДАДЕНОСТ*
(implementationary ecounirenomic givenness) – същото като изпълнителна икоуниреномическа ценностност и като изпълнително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (implementationary ecounirenomic pheness) – същото като изпълнителен икоуниреномически
субтиинцентит и като изпълнително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (implementationary incentital ecocorenomic allotment) – същото като
изпълнителен икокореномически обтиинцентит и като изпълнително инцентитално икокореномическо обтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (implementationary incentital economic allotment) – същото като изпъл50
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нителна инцентитална икономическа обтизначимост и изпълнителен икономически обтиинцентит.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (implementationary incentital economic significance) (без разширената
икономическа ингредиентност), изпълнителен икономически инцентит, (*)
– изпълнителен инцентитален икономически ингредиент, който на феноменно
равнище количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икономически субект [на субективностен изпълнителен икономически субект* (subjectivitical implementationary economic subject)] за нейния
изпълнителен инцентитален икотехномически принос (същото като изпълнителен икотехномически инцентит) в икотехномическото възпроизводство
(респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за изпълнителна инцентитална икономическа субтизначимост (същото като изпълнителен
икономически субтиинцентит и като изпълнителна икономическа феност) и
изпълнителна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като изпълнителен икономически обтиинцентит и като изпълнителен инцентитален
икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на инцентиталната икономическа значимост (вж.) и един от конкретните изрази на
икономическото изпълнение* (economic implementation), последното като
общо понятие за икономическо творчество* (economic creation) и икономическа работа* (economic work); общо понятие за творческа инцентитална
икономическа значимост и работна инцентитална икономическа значимост,
но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителната инцентитална икономическа значимост е форма на съществуване на изпълнителната инцентитална икономическа енергия (implementationary incentital economic energy) (вж. икономическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена
инцентитална икономическа активност* (implementationary incentital
economic activity) (вж. икономическа активност). Тя е кинестично опредметена изпълнителена инцентитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена инцентитална икономическа потенциалност* (implementationary incentital economic potentiality) (вж. икономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на изпълнителното инцентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стра51
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тификационност представлява една от разновидностите на изпълнителната
икономическа значимост (вж. фиг. 1).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП инцентитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
инцентит
(ИП инцентитално
икономическо
участие;
ИП инцентитална
икономическа
значимост)

ИП инцентитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически инцентит
(ИП инцентитално
икотехномическо
участие;
ИП инцентитален
икотехномически
принос)

ИП инцентитално икореномическо участие;
ИП икореномически инцентит
(ИП инцентитално икореномическо участие)

ИП инцентитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтиинцентит
(ИП икономическа
феност)

ИП инцентитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтиинцентит
(ИП икотехномическа феност)

ИП инцентитално икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтиинцентит
(ИП икореномическа феност)

ИП инцентитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтиинцентит
(ИП инцентитална
икономическа заделеност;
ИП инцентитален
икономически интерес)

ИП инцентитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтиинцентит
(ИП инцентитална
икотехномическа
заделеност;
ИП инцентитална
икотехномическа
зададеност)

ИП инцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтиинцентит
(ИП инцентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнителна инцентитална икономическа значимост, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на изпълнителното инцентитално икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на изпълнителната инцентитална икономическа значимост са (1) изпълнителна инцентитална икономическа субтиначимост (изпълнителен икономически субтиинцентит) и (2) изпълнителна инцентитална икономическа обтизначимост (изпълнителен икономически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителната инцентитална икономическа значимост са: изпълнителна възпроизводствена инцентитална икономическа значимост*
(reproductional incentital economic significance), изпълнителна производствена
инцентитална икономическа значимост* (implementationary production
incentital economic significance), изпълнителна разменна инцентитална икономическа значимост* (implementationary exchange incentital economic
significance), изпълнителна разпределителна инцентитална икономическа
значимост* (implementationary distributional incentital economic significance),
изпълнителна потребителна инцентитална икономическа значимост*
(implementationary consumption incentital economic significance), изпълнителна
стопанствена инцентитална икономическа значимост* (implementationary
protoeconomizing incentital economic significance), изпълнителна следпроизводствена инцентитална икономическа значимост* (implementationary
post-production incentital economic significance), изпълнителна предипотребителна инцентитална икономическа значимост* (implementationary
before-consumption incentital economic significance), изпълнителна посредническа инцентитална икономическа значимост* (implementationary
intermediationary incentital economic significance), изпълнителна бизнес икономическа значимост* (implementationary business incentital economic
significance), изпълнителна алокативна инцентитална икономическа значимост* (implementationary allocative incentital economic significance) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална изпълнителна инцентитална икономическа значимост* (individual implementationary incentital economic significance), фирмена
изпълнителна инцентитална икономическа значимост* (firm implementationary incentital economic significance), обществена изпълнителна инцентитална икономическа значимост* (social implementationary incentital
economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителна инцентитална усвоявана икономическа
значимост* (implementationary incentital assimilated economic significance) и
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпълнителна инцентитална създавана икономическа значимост*
(implementationary incentital gived economic significance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителната инцентитална икономическа значимост са (1)
изпълнителна сустатитна инцентитална икономическа значимост*
(implementationary sustatitic incentital economic significance) [същото като изпълнителен инцентитален икономически сустатит* (implementationary
incentital economic sustatite)], (2) изпълнителна субстатна инцентитална
икономическа значимост* (implementationary substatum incentital economic
significance) [същото като изпълнителен инцентитален икономически субстат* (implementationary incentital economic substatum)], (3) изпълнителна
запасова инцентитална икономическа значимост* (implementationary stock
incentital economic significance) [същото като изпълнителен инцентитален
икономически запас* (implementationary incentital economic stock)], (4) изпълнителна сустатантна инцентитална икономическа значимост* (implementationary sustatantal incentital economic significance) [същото като изпълнителен инцентитален икономически сустатант* (implementationary incentital economic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталната икореномическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителната инцентитална икономическа значимост и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталната икономическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИЗ – инцентитална икономическа значимост)

Инцентитална
икономическа
значимост
(ИЦИЗ)
(инцентитален
икономически
субстантит)

Сустатитна
ИЦИЗ

Субстатна
ИЦИЗ

Запасова
ИЦИЗ

Сустатантна
ИЦИЗ

(инцентитален
икономически
сустатит;

(инцентитален
икономически
субстат;

(инцентитален икономически запас;

(инцентитален икономически сустатант;

сустатитен
икономически
инцентит)

субстатен икономически инцентит)

запасов икономически инцентит)

сустатитен
икономически
инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИЗ]

[вътрешно същество на
ИЦИЗ]

[външно същество на
ИЦИЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
ИЦИЗ
(сътворителен
инцентитален
икономически
субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИЗ]
{инцентитална икономическа пригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ИЦИЗ

Сътворителна
(пригодна)
сустатантна
ИЦИЗ

(сътворителен
инцентитален
икономически
сустатит;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субстат;

(сътворителен
инцентитален
икономически
запас;

(сътворителен
инцентитален
икономически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически инцентит)

сътворителен
субстатен икономически инцентит)

сътворителен
запасов икономически инцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа пригодност}

{субстатна
инцентитална икономическа пригодност}

{запасова инцентитална
икономическа
пригодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа пригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Работна (сметна) ИЦИЗ
(работен инцентитален
икономически
субстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИЗ]
{инцентитална икономическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) сустатитна
ИЦИЗ

Работна (сметна) субстатна
ИЦИЗ

Работна (сметна) запасова
ИЦИЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИЦИЗ

(работен инцентитален икономически сустатит;

(работен инцентитален икономически субстат;

(работен инцентитален икономически запас;

(работен инцентитален икономически сустатант;

работен суста- работен субстатитен икономитен икономически инцентит) чески инцентит)

работен запасов
икономически
инцентит)

работен сустатантен икономически инцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа сметна задоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Творческа
(ползваема)
ИЦИЗ
(творчески инцентитален
икономически
субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИЗ]
{инцентитална икономическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ИЦИЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИЦИЗ

Творческа (ползваема) запасова ИЦИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ИЦИЗ

(творчески инцентитален
икономически
сустатит;

(творчески инцентитален
икономически
субстат;

(творчески инцентитален
икономически
запас;

(творчески инцентитален икономически
сустатант;

творчески сустатитен икономически инцентит)

творчески субс- творчески запататен икономисов икономически инцентит) чески инцентит)

творчески сустатантен икономически
инцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ИЦИЗ
(изпълнителен
инцентитален
икономически
субстантит)
[външно състояние на
ИЦИЗ]
{инцентитална икономическа задоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ИЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИЦИЗ

(изпълнителен
инцентитален
икономически
сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
запас;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически
инцентит)

изпълнителен
субстатен икономически
инцентит)

изпълнителен
запасов икономически инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа задоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа задоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ИЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИЦИЗ

Съзидателна
(изгодна)
ИЦИЗ

(съзидателен
инцентитален
икономически
сустатит;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субстат;

(съзидателен
инцентитален
икономически
запас;

(съзидателен
инцентитален
икономически
сустатант;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субстантит)

съзидателен
сустатитен икономически инцентит)

съзидателен
субстатен икономически инцентит)

съзидателен
запасов икономически инцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
инцентит)

[вътрешно състояние на
ИЦИЗ]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЦИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа изгодност}

{субстатна
инцентитална икономическа
игодноност}

{запасова инцентитална
икономическа
изгодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)

{инцентитална икономическа изгодност}
(вид икономическо съдържание)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ИЦИЗ
ИЦИЗ
ИЦИЗ
ИЦИЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ИЦИЗ

(унисъзидателен инцентитален икономически сустатит;

(унисъзидателен инцентитален икономически субстат;

(унисъзидателен инцентитален икономически запас;

(унисъзидателен инцентитален икономически субстантит)

(унисъзидателен инцентитален икономически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически
инцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически инцентит)

унисъзидателен
запасов икономически инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
инцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ИЦИЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икономическа удовлетвореност}

{запасова инцентитална
икономическа
удовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икономическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

[цялостно състояние на
ИЦИЗ]
{инцентитална икономическа удовлетвореност}
(вид икономически специфит)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (implementationary incentital economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икономически обтиинцентит, изпълнителна инцентитална икономическа заделеност, изпълнителен инцентитален икономически интерес, (*) – изпълнителен инцентитален икономически ингредиент, който на феноменно равнище и като обективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение
(важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на изпълнителен икономически субект [на субективностен изпълнителен икономически субект* (subjectivitical implementationary economic subject)] за нейния изпълнителен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически обтиинцентит) в
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на инцентиталната икономическа обтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическото обтиизпълнение* (economic obtiimplementation), последното като
общо понятие за икономическо обтитворчество* (economic obticreation) и
икономическа обтиработа* (economic obtiwork); общо понятие за творческа
инцентитална икономическа обтизначимост и работна инцентитална икономическа обтизначимост, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство
(вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителната инцентитална икономическа обтизначимост е изпълнителен икономически ингредиент в
качеството му на обективно-изисквана субективностна изпълнителна
оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна изпълнителна оценка, т.е. е обективно-субективностна изпълнителна икономическа оценка* (objectively-subjectivitical implementationary economic appraisement), което е същото като субектностна изпълнителна икономическа оценка* (subjectiveneous implementationary economic appraisement).
Изпълнителната инцентитална икономическа обтизначимост е форма на
съществуване на изпълнителената инцентитална обтиикономическа
енергия* (implementationary incentital obtieconomic energy) (вж. обтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена
инцентитална обтиикономическа активност* (implementationary incentital
obtieconomic activity) (вж. обтиикономическа активност). Тя е кинестично
опредметена изпълнителена инцентитална обтиикономическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена инцентитална обтиикономическа потенциалност* (implementationary incentital obtieconomic
potentiality) (вж. обтиикономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на изпълнителното инцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на изпълнителната икономическа обтизначимост (вж. фиг.
1).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП инцентитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
инцентит
(ИП инцентитално
икономическо
участие;
ИП инцентитална
икономическа
значимост)

ИП инцентитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически инцентит
(ИП инцентитално
икотехномическо
участие;
ИП инцентитален
икотехномически
принос)

ИП инцентитално икореномическо участие;
ИП икореномически инцентит
(ИП инцентитално икореномическо участие)

ИП инцентитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтиинцентит
(ИП икономическа
феност)

ИП инцентитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтиинцентит
(ИП икотехномическа феност)

ИП инцентитално икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтиинцентит
(ИП икореномическа феност)

ИП инцентитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтиинцентит
(ИП инцентитална
икономическа заделеност;
ИП инцентитален
икономически интерес)

ИП инцентитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтиинцентит
(ИП инцентитална
икотехномическа
заделеност;
ИП инцентитална
икотехномическа
зададеност)

ИП инцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтиинцентит
(ИП инцентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнителна инцентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на изпълнителното инцентитално
икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителната инцентитална икономическа обтизначимост са:
изпълнителна възпроизводствена инцентитална икономическа обтизначимост* (implementationary reproductional incentital economic obtisignificance),
изпълнителна производствена инцентитална икономическа обтизначимост* (implementationary production incentital economic obtisignificance), изпълнителна разменна инцентитална икономическа обтизначимост*
(implementationary exchange incentital economic obtisignificance), изпълнителна
разпределителна
инцентитална
икономическа
обтизначимост*
(implementationary distributional incentital economic obtisignificance), изпълнителна потребителна инцентитална икономическа обтизначимост*
(implementationary consumption incentital economic obtisignificance), изпълнителна стопанствена инцентитална икономическа обтизначимост*
(implementationary protoeconomizing incentital economic obtisignificance), изпълнителна следпроизводствена инцентитална икономическа обтизначимост*
(implementationary
post-production
incentital
economic
obtisignificance), изпълнителна предипотребителна инцентитална икономическа обтизначимост* (implementationary before-consumption incentital
economic obtisignificance), изпълнителна посредническа инцентитална икономическа обтизначимост* (implementationary intermediationary incentital
economic obtisignificance), изпълнителна бизнес икономическа обтизначимост* (implementationary business incentital economic obtisignificance), изпълнителна алокативна инцентитална икономическа обтизначимост* (implementationary allocative incentital economic obtisignificance) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална изпълнителна инцентитална икономическа обтизначимост*
(individual implementationary incentital economic obtisignificance), фирмена изпълнителна инцентитална икономическа обтизначимост* (firm implementationary incentital economic obtisignificance), обществена изпълнителна
инцентитална икономическа обтизначимост* (social implementationary
incentital economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителна инцентитална усвоявана икономическа
обтизначимост* (implementationary incentital assimilated economic obtisignificance) и изпълнителна инцентитална създавана икономическа обтизначимост* (implementationary incentital gived ecorenomic economic obtisignificance).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителната инцентитална икономическа обтизначимост са
(1) изпълнителна сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост* (implementationary sustatitic incentital economic obtisignificance) [същото
като изпълнителен инцентитален икономически обтисустатит* (implementationary incentital economic obtisustatite)], (2) изпълнителна субстатна
инцентитална икономическа обтизначимост* (implementationary substatum
incentital economic obtisignificance) [същото като изпълнителен инцентитален икономически обтисубстат* (implementationary incentital economic obtisubstatum)], (3) изпълнителна запасова инцентитална икономическа обтизначимост* (implementationary stock incentital economic obtisignificance)
[същото като изпълнителен инцентитален икономически обтизапас*
(implementationary incentital economic obtistock)], (4) изпълнителна сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост* (implementationary
sustatantal incentital economic obtisignificance) [същото като изпълнителен инцентитален икономически обтисустатант* (implementationary incentital
economic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталната икореномическа обтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителната инцентитална икономическа обтизначимост и тяхното място сред разновидностите на инцентиталната икономическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИОЗ – инцентитална икономическа обтизначимост)

Инцентитална
икономическа
обтизначимост
(ИЦИОЗ)
(инцентитален
икономически
обтисубстантит)

Сустатитна
ИЦИОЗ

Субстатна
ИЦИОЗ

Запасова
ИЦИОЗ

Сустатантна
ИЦИОЗ

(инцентитален
икономически
обтисустатит;

(инцентитален
икономически
обтисубстат;

(инцентитален икономически обтизапас;

(инцентитален икономически обтисустатант;

сустатитен
икономически
обтиинцентит)

субстатен икономически обтиинцентит)

запасов икономически обтиинцентит)

сустатитен
икономически
обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИОЗ]

[вътрешно същество на
ИЦИОЗ]

[външно същество на
ИЦИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ИЦИОЗ
(сътворителен
инцентитален
икономически
обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа обтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ИЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ИЦИОЗ

(сътворителен
инцентитален
икономически
обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икономически
обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икономически
обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икономически
обти-сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икономически обтиинцентит)

сътворителен
запасов икономически обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икономическа обтипригодност}

{запасова инцентитална
икономическа
обтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ИЦИОЗ
(работен инцентитален
икономически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) сустатитна
ИЦИОЗ

Работна (сметна) субстатна
ИЦИОЗ

Работна (сметна) запасова
ИЦИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИЦИОЗ

(работен инцентитален икономически обтисустатит;

(работен инцентитален икономически обтисубстат;

(работен инцентитален икономически обтизапас;

(работен инцентитален икономически обтисустатант;

работен сустатитен икономически обтиинцентит)

работен субстатен икономически обтиинцентит)

работен запасов
икономически
обтиинцентит)

работен сустатантен икономически обтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
ИЦИОЗ
(творчески инцентитален
икономически
обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ИЦИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИЦИОЗ

Творческа (ползваема) запасова ИЦИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ИЦИОЗ

(творчески инцентитален
икономически
обтисустатит;

(творчески инцентитален
икономически
обтисубстат;

(творчески инцентитален
икономически
обтизапас;

(творчески инцентитален икономически
обтисустатант;

творчески сустатитен икономически обтиинцентит)

творчески субстатен икономически обтиинцентит)

творчески запасов икономически обтиинцентит)

творчески сустатантен икономически обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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Изпълнителна
(задоволяваща) ИЦИОЗ
(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа обтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ИЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИЦИОЗ

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икономически обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икономически обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИОЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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Съзидателна
(изгодна)
ИЦИОЗ
(съзидателен
инцентитален
икономически
обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа обтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ИЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИЦИОЗ

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икономически обтиинцентит)

съзидателен
запасов икономически обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЦИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икономическа обтиизгодноност}

{запасова инцентитална
икономическа
обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ИЦИОЗ
ИЦИОЗ
ИЦИОЗ
ИЦИОЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ИЦИОЗ
(унисъзидателен инцентитален икономически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа обтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен инцентитален икономически обтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икономически обтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икономически обтизапас;

(унисъзидателен инцентитален икономически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически обтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически обтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икономически обтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИОЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ИЦИОЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИОЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (implementationary incentital economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икономически
субтиинцентит, изпълнителна икономическа феност, (*) – изпълнителен
инцентитален икономически ингредиент, който на феноменно равнище и като
субективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икономически субект [на субективностен
изпълнителен икономически субект* (subjectivitical implementationary
economic subject)] за нейния изпълнителен инцентитален икотехномически
субтипринос (същото като изпълнителен икотехномически субтиинцентит) в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на инцентиталната икономическа субтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическото субтиизпълнение* (economic subtiimplementation), последното като
общо понятие за икономическо субтитворчество* (economic subticreation) и
икономическа субтиработа* (economic subtiwork); общо понятие за творческа инцентитална икономическа субтизначимост и работна инцентитална
икономическа субтизначимост, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителната инцентитална икономическа субтизначимост е изпълнителен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна изпълнителна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата
субективностна изпълнителна оценка, т.е. е субективно-субективностна изпълнителна
икономическа
оценка*
(subjectively-subjectivitical
implementationary economic appraisement), което е същото като субективистична изпълнителна икономическа оценка* (subjectivistical implementationary economic appraisement). Изпълнителната инцентитална икономическа
субтизначимост е форма на съществуване на изпълнителената инцентитална
субтиикономическа
енергия*
(implementationary
incentital
subtieconomic energy) (вж. субтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена инцентитална субтиикономическа
активност* (implementationary incentital subtieconomic activity) (вж. субтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена изпълнителена инцентитална субтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена инцентитална субтиикономическа потенциалност*
(implementationary incentital subtieconomic potentiality) (вж. субтиикономическа
потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на изпълнителното инцентитално икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителната икономическа субтизначимост (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП инцентитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
инцентит
(ИП инцентитално
икономическо
участие;
ИП инцентитална
икономическа
значимост)

ИП инцентитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически инцентит
(ИП инцентитално
икотехномическо
участие;
ИП инцентитален
икотехномически
принос)

ИП инцентитално икореномическо участие;
ИП икореномически инцентит
(ИП инцентитално икореномическо участие)

ИП инцентитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтиинцентит
(ИП икономическа
феност)

ИП инцентитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтиинцентит
(ИП икотехномическа феност)

ИП инцентитално икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтиинцентит
(ИП икореномическа феност)

ИП инцентитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтиинцентит
(ИП инцентитална
икономическа заделеност;
ИП инцентитален
икономически интерес)

ИП инцентитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтиинцентит
(ИП инцентитална
икотехномическа
заделеност;
ИП инцентитална
икотехномическа
зададеност)

ИП инцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтиинцентит
(ИП инцентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнителна инцентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на изпълнителното инцентитално икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка
– определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителната инцентитална икономическа субтизначимост са:
изпълнителна възпроизводствена инцентитална икономическа субтизначимост* (implementationary reproductional incentital economic subtisignificance),
изпълнителна производствена инцентитална икономическа субтизначимост* (implementationary production incentital economic subtisignificance), изпълнителна разменна инцентитална икономическа субтизначимост*
(implementationary exchange incentital economic subtisignificance), изпълнителна разпределителна инцентитална икономическа субтизначимост*
(implementationary distributional incentital economic subtisignificance), изпълнителна потребителна инцентитална икономическа субтизначимост*
(implementationary consumption incentital economic subtisignificance), изпълнителна стопанствена инцентитална икономическа субтизначимост*
(implementationary protoeconomizing incentital economic subtisignificance), изпълнителна следпроизводствена инцентитална икономическа субтизначимост*
(implementationary
post-production
incentital
economic
subtisignificance), изпълнителна предипотребителна инцентитална икономическа субтизначимост* (implementationary before-consumption incentital
economic subtisignificance), изпълнителна посредническа инцентитална
икономическа
субтизначимост*
(implementationary
intermediationary
incentital economic subtisignificance), изпълнителна бизнес икономическа
субтизначимост*
(implementationary
business
incentital
economic
subtisignificance), изпълнителна алокативна инцентитална икономическа
субтизначимост* (implementationary allocative incentital economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална изпълнителна инцентитална икономическа субтизначимост* (individual implementationary incentital economic
subtisignificance), фирмена изпълнителна инцентитална икономическа
субтизначимост* (firm implementationary incentital economic subtisignificance),
обществена изпълнителна инцентитална икономическа субтизначимост* (social implementationary incentital economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителна инцентитална усвоявана икономическа
субтизначимост* (implementationary incentital assimilated economic subtisignificance) и изпълнителна инцентитална създавана икономическа субтизначимост* (implementationary incentital gived economic subtisignificance).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителната инцентитална икономическа субтизначимост
са (1) изпълнителна сустатитна инцентитална икономическа субтизначимост* (implementationary sustatitic incentital economic subtisignificance) [същото като изпълнителен инцентитален икономически субтисустатит*
(implementationary incentital economic subtisustatite)], (2) изпълнителна субстатна инцентитална икономическа субтизначимост* (implementationary
substatum incentital economic subtisignificance) [същото като изпълнителен инцентитален икономически субтисубстат* (implementationary incentital
economic subtisubstatum)], (3) изпълнителна запасова инцентитална икономическа субтизначимост* (implementationary stock incentital economic
subtisignificance) [същото като изпълнителен инцентитален икономически
субтизапас* (implementationary incentital economic subtistock)], (4) изпълнителна сустатантна инцентитална икономическа субтизначимост*
(implementationary sustatantal incentital economic subtisignificance) [същото като
изпълнителен инцентитален икономически субтисустатант* (implementationary incentital economic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталната икореномическа субтизначимост
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.

77

500

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителната инцентитална икономическа субтизначимост и тяхното място сред разновидностите на инцентиталната икономическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИСЗ – инцентитална икономическа субтизначимост)

Инцентитална
икономическа
субтизначимост (ИЦИСЗ)
(инцентитален
икономически
субтисубстантит)

Сустатитна
ИЦИСЗ

Субстатна
ИЦИСЗ

Запасова
ИЦИСЗ

Сустатантна
ИЦИСЗ

(инцентитален
икономически
субтисустатит;

(инцентитален икономически субтисубстат;

(инцентитален икономически субтизапас;

(инцентит-ален
икономически
субтисустатант;

сустатитен
икономически
субтиинцентит)

субстатен икономически
субтиинцентит)

запасов икономически
субтиинцентит)

сустатитен
икономически
субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИСЗ]

[вътрешно същество на
ИЦИСЗ]

[външно същество на
ИЦИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

78

501

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
ИЦИСЗ
(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИСЗ]
{инцентитална икономическа субтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ИЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ИЦИСЗ

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икономически субтиинцентит)

сътворителен
запасов икономически субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икономическа субтипригодност}

{запасова инценти-тална
икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа субтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ИЦИСЗ
(работен инцентитален
икономически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИСЗ]
{инцентитална икономическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
ИЦИСЗ

Работна (сметна) субстатна
ИЦИСЗ

Работна (сметна) запасова
ИЦИСЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИЦИСЗ

(работен инцентитален икономически субтисустатит;

(работен инцентитален икономически субтисубстат;

(работен инцентитален икономически субтизапас;

(работен инцентитален икономически субтисустатант;

работен сустатитен икономически субтиинцентит)

работен субстатен икономически субтиинцентит)

работен запасов
икономически
субтиинцентит)

работен сустатантен икономически субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИСЗ]

[работно външно състояние на
външното
същество на
ИЦИСЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Творческа
(ползваема)
ИЦИСЗ
(творчески инцентитален
икономически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИСЗ]
{инцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ИЦИСЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИЦИСЗ

Творческа (ползваема) запасова ИЦИСЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ИЦИСЗ

(творчески инцентитален икономически субтисустатит;

(творчески инцентитален
икономически
субтисубстат;

(творчески инцентитален икономически субтизапас;

(творчески инцентитален икономически субтисустатант;

творчески сустатитен икономически субтиинцентит)

творчески субстатен икономически субтиинцентит)

творчески запасов икономически субтиинцентит)

творчески сустатантен икономически субтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ИЦИСЗ
(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИСЗ]
{инцентитална икономическа субтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ИЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИЦИСЗ

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икономически субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
субтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИСЗ]

[външно състоя-ние на вътрешното същество на ИЦИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа субтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икономическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателна
(изгодна)
ИЦИСЗ
(съзидателен
инцентитален
икономически
субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИСЗ]
{инцентитална икономическа субтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ИЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИЦИСЗ

(съзидателен
инцентитален
икономически
субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икономически субтиинцентит)

съзидателен
запасов икономически субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЦИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИСЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икономическа субтиизгодноност}

{запасова инцентитална
икономическа
субтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ИЦИСЗ
ИЦИСЗ
ИЦИСЗ
ИЦИСЗ
(унисъзидател(унисъзидателен инцентитален ен инцентитаикономически
лен икономисубтисустатит; чески субтисубстат;
(унисъзидатеунисъзидателен унисъзидателен
лен инценсустатитен ико- субстатен икотитален икономически суб- номически суб- номически субтиинцентит)
тиинцентит)
тисубстантит)
[цялостно със[цялостно със[цялостно състояние
на
цятояние на въттояние на
лостното
сърешното същесИЦИСЗ]
щество на
тво на ИЦИСЗ]
{инцентиИЦИСЗ]
тална иконо{субстатна
мическа субти- {сустатитна
инцентиинцентиудовлетворетална
иконотална
икононост}
мическа субтимическа суб(вид иконоудовлетворетиудовлетвомически специност}
реност}
фит)
(вид специфит
(вид специфит
на икономина икономически сустит)
ческа субстанция)
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ИЦИСЗ

(унисъзидателен инцентитален икономически субтизапас;

(унисъзидателен инцентитален
икономически
субтисустатант;

унисъзидателен
запасов икономически субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
субтиинцентит)

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИСЗ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИЦИСЗ]

{запасова инцентитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икономическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (implementationary incentital ecorenomic allotment) – същото като изпълнителен икореномически обтиинцентит и като изпълнително инцентитално икореномическо обтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (implementationary incentital ecotechnomic assignment) – същото като изпълнителен инцентитален икотехномически обтипринос и изпълнителен
иконотехмически обтиинцентит.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (implementationary incentital ecotechnomic allotment) – същото като
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпълнителен инцентитален икотехномически обтипринос и изпълнителен
иконотехмически обтиинцентит.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (implementationary incentital ecounirenomic allotment) – същото
като изпълнителен икоуниреномически обтиинцентит и като изпълнително
инцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ОТДАДЕНОСТ (implementationary givenness) (ки) – във:
изпълнителна икореномическа отдаденост (същото като изпълнителна икореномическа ценностност и като изпълнително трансцентитално икореномическо субтиучастие);
ИЗПЪЛНИТЕЛНА СУБСТАНТИВНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ
ПРЕДМЕТ* (implementationary substantivity of the ecorenomic thing) – вж. [1]
изпълнителен икотехномически обективит; [2] изпълнителен икономически
субективит.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ЗАДЕЛЕНОСТ* (implementationary transcentital ecocorenomic allotment) – същото като изпълнителна икокореномически обтитрансцентит и като изпълнително трансцентитално икокореномическо обтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (implementationary transcentital economic allotment) – същото като
изпълнителна трансцентитална икономическа обтизначимост и изпълнителен икономически обтитрансцентит.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (implementationary transcentital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икономически трансцентит, (*) – изпълнителен трансцентитален икономически ингредиент, който на
същностно равнище количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икономически субект [на субективностен
изпълнителен икономически субект* (subjectivitical implementationary
economic subject)] за нейния изпълнителен трансцентитален икотехномически принос (същото като изпълнителен икотехномически трансцентит) в
икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроиз85
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------водство); общо понятие за изпълнителна трансцентитална икономическа
субтизначимост (същото като изпълнителен икономически субтитрансцентит и като изпълнителена икономическа ценност) и изпълнителна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като изпълнителен икономически обтитрансцентит и като изпълнителен трансцентитален икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на трансцентиталната икономическа значимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическото изпълнение* (economic implementation), последното като общо понятие за икономическо творчество* (economic creation) и икономическа работа* (economic work); общо понятие за творческа трансцентитална икономическа значимост и работна трансцентитална икономическа значимост, но
не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа
ингредиентност). Изпълнителната трансцентитална икономическа значимост е форма на съществуване на изпълнителната трансцентитална икономическа енергия (implementationary transcentital economic energy) (вж. икономическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена трансцентитална икономическа активност* (implementationary
transcentital economic activity) (вж. икономическа активност). Тя е кинестично
опредметена изпълнителена трансцентитална икономическа активност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена изпълнителена трансцентитална икономическа потенциалност* (implementationary transcentital economic
potentiality) (вж. икономическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на изпълнителното трансцентитално икореномическо
участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителната икономическа значимост (наред със изпълнителната уницентитална икономическа
значимост, изпълнителната центитална икономическа значимост и изпълнителната инцентитална икономическа значимост) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под изпълнителна икономическа значимост обикновено се подразбира изпълнителната трансцентиталната икономическа значимост.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП трансцентитална икономическа значимост;
ИП икономически
трансцентит
(ИП трансцентитално икономическо участие;
ИП икономическа
значимост)

ИП трансцентитален икотехномически принос;
ИП икотехномически трансцентит
(ИП трансцентитално икотехномическо
участие;
ИП икотехномически принос)

ИП трансцентитално икореномическо
участие;
ИП икореномически трансцентит
(ИП трансцентитално икореномическо
участие;
ИП икореномическо
участие)

ИП трансцентитална икономическа субтизначимост;
ИП икономически
субтитрансцентит
(ИП икономическа
ценностност;
ИП икономическа
ценност);

ИП трансцентитален икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтитрансцентит
(ИП икотехномическа ценностност;
ИП икотехномическо усърдие)

ИП трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтитрансцентит
(ИП икореномическа
ценностност;
ИП икореномическа
отдаденост)

ИП трансцентитален икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икотехномическа
заделеност;
ИП трансцентитална икотехномическа
зададеност;
ИП икотехномическа зададеност)

ИП трансцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икореномическа заделеност;
ИП икореномическа заделеност)

ИП трансцентитална икономическа обтизначимост;
ИП икономически
обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икономическа заделеност;
ИП трансцентитален
икономически интерес;
ИП икономически
интерес)

Фиг. 1. Изпълнителна трансцентитална икономическа значимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на изпълнителното трансцентитално
икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на изпълнителната трансцентитална икономическа значимост са (1) изпълнителна трансцентитална икономическа субтиначимост (изпълнителен икономически субтитрансцентит) и (2) изпълнителна трансцентитална икономическа обтизначимост (изпълнителен икономически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителната трансцентитална икономическа значимост са: изпълнителна възпроизводствена трансцентитална икономическа значимост* (reproductional transcentital economic significance), изпълнителна производствена трансцентитална икономическа значимост* (implementationary production transcentital economic significance), изпълнителна разменна
трансцентитална икономическа значимост* (implementationary exchange
transcentital economic significance), изпълнителна разпределителна трансцентитална икономическа значимост* (implementationary distributional
transcentital economic significance), изпълнителна потребителна трансцентитална икономическа значимост* (implementationary consumption transcentital economic significance), изпълнителна стопанствена трансцентитална
икономическа значимост* (implementationary protoeconomizing transcentital
economic significance), изпълнителна следпроизводствена трансцентитална икономическа значимост* (implementationary post-production transcentital
economic significance), изпълнителна предипотребителна трансцентитална икономическа значимост* (implementationary before-consumption transcentital economic significance), изпълнителна посредническа трансцентитална
икономическа значимост* (implementationary intermediationary transcentital
economic significance), изпълнителна бизнес икономическа значимост*
(implementationary business transcentital economic significance), изпълнителна
алокативна трансцентитална икономическа значимост* (implementationary allocative transcentital economic significance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална
изпълнителна трансцентитална икономическа значимост* (individual
implementationary transcentital economic significance), фирмена изпълнителна
трансцентитална икономическа значимост* (firm implementationary
transcentital economic significance), обществена изпълнителна трансцентитална икономическа значимост* (social implementationary transcentital
economic significance) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
изпълнителна трансцентитална икономическа значимост* (absolute
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------implementationary transcentital economic significance) и относителна изпълнителен трансцентитална икономическа значимост* (relative implementationary transcentital economic significance), а според факторната икономическа
определеност – трудово-определена изпълнителна трансцентитална икономическа значимост участие* (labourly-determinate implementationary
transcentital economic significance) и физическо-определена изпълнителна
трансцентитална икономическа значимост* (physically-determinate implementationary transcentital economic significance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителна трансцентитална усвоявана икономическа
значимост* (implementationary transcentital assimilated economic significance) и
изпълнителна трансцентитална създавана икономическа значимост*
(implementationary transcentital gived economic significance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителната трансцентитална икономическа значимост са
(1) изпълнителна сустатитна трансцентитална икономическа значимост* (implementationary sustatitic transcentital economic significance) [същото
като изпълнителен трансцентитален икономически сустатит*
(implementationary transcentital economic sustatite)], (2) изпълнителна субстатна трансцентитална икономическа значимост* (implementationary
substatum transcentital economic significance) [същото като изпълнителен
трансцентитален икономически субстат* (implementationary transcentital
economic substatum)], (3) изпълнителна запасова трансцентитална икономическа значимост* (implementationary stock transcentital economic significance) [същото като изпълнителен трансцентитален икономически запас*
(implementationary transcentital economic stock)], (4) изпълнителна сустатантна трансцентитална икономическа значимост* (implementationary
sustatantal transcentital economic significance) [същото като изпълнителен
трансцентитален икономически сустатант* (implementationary transcentital economic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната икореномическа значимост едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.

89

512

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителната трансцентитална икономическа значимост и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталната икономическа значимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИЗ – трансцентитална икономическа значимост)

Трансцентитална икономическа значимост (ТЦИЗ)
(трансцентитален икономически субстантит)

Сустатитна
ТЦИЗ

Субстатна
ТЦИЗ

Запасова
ТЦИЗ

Сустатантна
ТЦИЗ

(трансцентитален икономически сустатит;

(трансцентитален икономически субстат;

(трансцентитален икономически запас;

(трансцентитален икономически сустатант;

сустатитен
икономически
трансцентит)

субстатен икономически
трансцентит)

запасов икономически
трансцентит)

сустатитен
икономически
трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИЗ]

[вътрешно същество на
ТЦИЗ]

[външно същество на
ТЦИЗ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ТЦИЗ
(сътворителен
трансцентитален икономически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа пригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ТЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ТЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ТЦИЗ

Сътворителна
(пригодна)
сустатантна
ТЦИЗ

(сътворителен
трансцентитален икономически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икономически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икономически запас;

(сътворителен
трансцентитален икономически сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически
трансцентит)

сътворителен
субстатен икономически
трансцентит)

сътворителен
запасов икономически трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИЗ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа пригодност}

{субстатна
трансцентитална икономическа пригодност}

{запасова
трансцентитална икономическа пригодност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа пригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работна (сметна) сустатитна
ТЦИЗ
Работна (сметна) ТЦИЗ
(работен трансцентитален
икономически
субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) субстатна
ТЦИЗ

Работна (сметна) запасова
ТЦИЗ

Работна (сметна) сустатантна
ТЦИЗ

(работен транс- (работен трансцентитален ико- центитален икономически сус- номически субтатит;
стат;

(работен трансцентитален
икономически
запас;

(работен трансцентитален
икономически
сустатант;

работен сустатитен икономически трансцентит)

работен субстатен икономически трансцентит)

работен запасов
икономически
трансцентит)

работен сустатантен икономически трансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
ТЦИЗ
(творчески
трансцентитален икономически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ТЦИЗ

Творческа (ползваема) субстатна ТЦИЗ

Творческа (ползваема) запасова ТЦИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ТЦИЗ

(творчески
трансцентитален икономически сустатит;

(творчески
трансцентитален икономически субстат;

(творчески
трансцентитален икономически запас;

(творчески
трансцентитален икономически сустатант;

творчески сустатитен икономически трансцентит)

творчески субстатен икономически трансцентит)

творчески запасов икономически трансцентит)

творчески сустатантен икономически
трансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ТЦИЗ
(изпълнителен
трансцентитален икономически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа задоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ТЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ТЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ТЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ТЦИЗ

(изпълнителен
трансцентитален икономически сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икономически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икономически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икономически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически
трансцентит)

изпълнителен
субстатен икономически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икономически трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИЗ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа задоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
ТЦИЗ
(съзидателен
трансцентитален икономически субстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа изгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ТЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ТЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ТЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ТЦИЗ

(съзидателен
трансцентитален икономически сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икономически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икономически запас;

(съзидателен
трансцентитален икономически сустатант;

съзидателен
сустатитен икономически
трансцентит)

съзидателен
субстатен икономически
трансцентит)

съзидателен
запасов икономически трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ТЦИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа изгодност}

{субстатна
трансцентитална икономическа
игодноност}

{запасова
трансцентитална икономическа изгодност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ТЦИЗ
ТЦИЗ
ТЦИЗ
ТЦИЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ТЦИЗ
(унисъзидателен трансцентитален икономически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа удовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икономически сустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икономически субстат;

(унисъзидателен трансцентитален икономически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икономически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически
трансцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически
трансцентит)

унисъзидателен
запасов икономически трансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
трансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИЗ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на ТЦИЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа удовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икономическа удовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икономическа удовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (implementationary transcentital economic obtisignificance) (без
разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икономически
обтитрансцентит, изпълнителна трансцентитална икономическа заделеност, изпълнителен трансцентитален икономически интерес, (*) – изпълнителен трансцентитален икономически ингредиент, който на същностно
равнище и като обективна проекция количествено определя субективновъзприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на изпълнителен икономически субект
[на субективностен изпълнителен икономически субект* (subjectivitical
implementationary economic subject)] за нейния изпълнителен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен икотехноми96
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески обтитрансцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във
икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на трансцентиталната икономическа обтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическото обтиизпълнение* (economic obtiimplementation), последното като общо понятие за икономическо обтитворчество* (economic obticreation) и икономическа обтиработа* (economic obtiwork);
общо понятие за творческа трансцентитална икономическа обтизначимост
и работна трансцентитална икономическа обтизначимост, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителната трансцентитална икономическа обтизначимост е изпълнителен икономически ингредиент в качеството му на обективноизисквана субективностна изпълнителна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна изпълнителна оценка,
т.е. е обективно-субективностна изпълнителна икономическа оценка*
(objectively-subjectivitical implementationary economic appraisement), което е
същото като субектностна изпълнителна икономическа оценка* (subjectiveneous implementationary economic appraisement). Изпълнителната трансцентитална икономическа обтизначимост е форма на съществуване на изпълнителената трансцентитална обтиикономическа енергия* (implementationary transcentital obtieconomic energy) (вж. обтиикономическа дейност) и
отношение на признаване на приложената изпълнителена трансцентитална
обтиикономическа активност* (implementationary transcentital obtieconomic
activity) (вж. обтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена
изпълнителена трансцентитална обтиикономическа активност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена изпълнителена трансцентитална обтиикономическа потенциалност* (implementationary transcentital obtieconomic potentiality) (вж. обтиикономическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на изпълнителното трансцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителната икономическа обтизначимост (наред със изпълнителната уницентитална икономическа обтизначимост, изпълнителната центитална икономическа обтизначимост и изпълнителната инцентитална икономическа обтизначимост) (вж.
фиг. 1). Ако не е посочено друго, под изпълнителна икономическа обтизначимост обикновено се подразбира изпълнителната трансцентиталната икономическа обтизначимост.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП трансцентитална икономическа значимост;
ИП икономически
трансцентит
(ИП трансцентитално икономическо участие;
ИП икономическа
значимост)

ИП трансцентитален икотехномически принос;
ИП икотехномически трансцентит
(ИП трансцентитално икотехномическо
участие;
ИП икотехномически принос)

ИП трансцентитално икореномическо
участие;
ИП икореномически трансцентит
(ИП трансцентитално икореномическо
участие;
ИП икореномическо
участие)

ИП трансцентитална икономическа субтизначимост;
ИП икономически
субтитрансцентит
(ИП икономическа
ценностност;
ИП икономическа
ценност);

ИП трансцентитален икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтитрансцентит
(ИП икотехномическа ценностност;
ИП икотехномическо усърдие)

ИП трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтитрансцентит
(ИП икореномическа
ценностност;
ИП икореномическа
отдаденост)

ИП трансцентитален икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икотехномическа
заделеност;
ИП трансцентитална икотехномическа
зададеност;
ИП икотехномическа зададеност)

ИП трансцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икореномическа заделеност;
ИП икореномическа заделеност)

ИП трансцентитална икономическа обтизначимост;
ИП икономически
обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икономическа заделеност;
ИП трансцентитален
икономически интерес;
ИП икономически
интерес)

Фиг. 1. Изпълнителна трансцентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на изпълнителното трансцентитално
икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителната трансцентитална икономическа обтизначимост
са: изпълнителна възпроизводствена трансцентитална икономическа обтизначимост* (implementationary reproductional transcentital economic
obtisignificance), изпълнителна производствена трансцентитална икономическа обтизначимост* (implementationary production transcentital economic
obtisignificance), изпълнителна разменна трансцентитална икономическа
обтизначимост* (implementationary exchange transcentital economic obtisignificance), изпълнителна разпределителна трансцентитална икономическа
обтизначимост* (implementationary distributional transcentital economic
obtisignificance), изпълнителна потребителна трансцентитална икономическа обтизначимост* (implementationary consumption transcentital economic
obtisignificance), изпълнителна стопанствена трансцентитална икономическа обтизначимост* (implementationary protoeconomizing transcentital
economic obtisignificance), изпълнителна следпроизводствена трансцентитална икономическа обтизначимост* (implementationary post-production
transcentital economic obtisignificance), изпълнителна предипотребителна
трансцентитална икономическа обтизначимост* (implementationary before-consumption transcentital economic obtisignificance), изпълнителна посредническа трансцентитална икономическа обтизначимост* (implementationary intermediationary transcentital economic obtisignificance), изпълнителна
бизнес икономическа обтизначимост* (implementationary business transcentital economic obtisignificance), изпълнителна алокативна трансцентитална
икономическа обтизначимост* (implementationary allocative transcentital
economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална изпълнителна трансцентитална икономическа обтизначимост* (individual implementationary
transcentital economic obtisignificance), фирмена изпълнителна трансцентитална икономическа обтизначимост* (firm implementationary transcentital
economic obtisignificance), обществена изпълнителна трансцентитална
икономическа обтизначимост* (social implementationary transcentital economic obtisignificance) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
изпълнителна трансцентитална икономическа обтизначимост* (absolute
implementationary transcentital economic obtisignificance) и относителна изпълнителна трансцентитална икономическа обтизначимост* (relative
implementationary transcentital economic obtisignificance), а според факторната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа определеност – трудово-определена изпълнителна трансцентитална икономическа значимост обтиучастие* (labourly-determinate
implementationary transcentital economic obtisignificance) и физическоопределена изпълнителна трансцентитална икономическа обтизначимост* (physically-determinate implementationary transcentital economic obtisignificance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителна трансцентитална усвоявана икономическа
обтизначимост* (implementationary transcentital assimilated economic obtisignificance) и изпълнителна трансцентитална създавана икономическа обтизначимост* (implementationary transcentital gived economic obtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителната трансцентитална икономическа обтизначимост са (1) изпълнителна сустатитна трансцентитална икономическа
обтизначимост* (implementationary sustatitic transcentital economic obtisignificance) [същото като изпълнителен трансцентитален икономически обтисустатит* (implementationary transcentital economic obtisustatite)], (2) изпълнителна субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост*
(implementationary substatum transcentital economic obtisignificance) [същото като изпълнителен трансцентитален икономически обтисубстат*
(implementationary transcentital economic obtisubstatum)], (3) изпълнителна запасова трансцентитална икономическа обтизначимост* (implementationary stock transcentital economic obtisignificance) [същото като изпълнителен
трансцентитален икономически обтизапас* (implementationary transcentital
economic obtistock)], (4) изпълнителна сустатантна трансцентитална
икономическа обтизначимост* (implementationary sustatantal transcentital
economic obtisignificance) [същото като изпълнителен трансцентитален
икономически обтисустатант* (implementationary transcentital economic
obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
трансцентиталната икореномическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителната трансцентитална икономическа обтизначимост и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната икономическа обтизначимост
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИОЗ – трансцентитална икономическа обтизначимост)

Трансцентитална икономическа обтизначимост
(ТЦИОЗ)
(трансцентитален икономически обтисубстантит)

Сустатитна
ТЦИОЗ

Субстатна
ТЦИОЗ

Запасова
ТЦИОЗ

Сустатантна
ТЦИОЗ

(трансцентитален икономически обтисустатит;

(трансцентитален икономически обтисубстат;

(трансцентитален икономически обтизапас;

(трансцентитален икономически
обтисустатант;

сустатитен
икономически
обтитрансцентит)

субстатен икономически обтитрансцентит)

запасов икономически обтитрансцентит)

сустатитен
икономически
обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИОЗ]

[вътрешно същество на
ТЦИОЗ]

[външно същество на
ТЦИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ТЦИОЗ
(сътворителен
трансцентитален икономически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа обтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ТЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ТЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ТЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ТЦИОЗ

(сътворителен
трансцентитален икономически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икономически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икономически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икономически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икономически обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икономически обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икономическа обтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)
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[общо състояние на външното същество на
ТЦИОЗ]
{запасова
трансцентитална икономическа обтипригодност}
(вид специфант
на икономическа суперстанта)
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[общо състояние на общото
същество на
ТЦИОЗ]
{сустатантна
трансцентитална икономическа обтипригодност}
(вид специфант
на икономически сустант)

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Работна (сметна) ТЦИОЗ
(работен трансцентитален
икономически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) сустатитна
ТЦИОЗ

Работна (сметна) субстатна
ТЦИОЗ

Работна (сметна) запасова
ТЦИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
ТЦИОЗ

(работен трансцентитален
икономически
обтисустатит;

(работен трансцентитален
икономически
обтисубстат;

(работен трансцентитален
икономически
обтизапас;

(работен трансцентитален
икономически
обтисустатант;

работен сустатитен икономически обтитрансцентит)

работен субстатен икономически обтитрансцентит)

работен запасов
икономически
обтитрансцентит)

работен сустатантен икономически обтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност

{запасова
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

на форма на
икономическа
субстанция)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Творческа
(ползваема)
ТЦИОЗ
(творчески
трансцентитален икономически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ТЦИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна ТЦИОЗ

Творческа (ползваема) запасова ТЦИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ТЦИОЗ

(творчески
трансцентитален икономически обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икономически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икономически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икономически обтисустатант;

творчески сустатитен икономически обтитрансцентит)

творчески субстатен икономически обтитрансцентит)

творчески запасов икономически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)
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творчески сустатантен икономически обтитрансцентит)
[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИОЗ]
{сустатантна
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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Камен Миркович

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ТЦИОЗ
(изпълнителен
трансцентитален икономически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа обтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ТЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ТЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ТЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ТЦИОЗ

(изпълнителен
трансцентитален икономически обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икономически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икономически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икономически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икономически обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икономически обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИОЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)

106

529

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателна
(изгодна)
ТЦИОЗ
(съзидателен
трансцентитален икономически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа обтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ТЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ТЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ТЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ТЦИОЗ

(съзидателен
трансцентитален икономически обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икономически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икономически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икономически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икономически обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икономически обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ТЦИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икономическа обтиизгодноност}

{запасова
трансцентитална икономическа обтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ТЦИОЗ
ТЦИОЗ
ТЦИОЗ
ТЦИОЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ТЦИОЗ
(унисъзидателен трансцентитален икономически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически обтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икономически обтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИОЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ТЦИОЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИОЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (implementationary transcentital economic subtisignificance)
(без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икономически субтитрансцентит, изпълнителна икономическа ценностност, изпълнителна икономическа ценност, (*) – изпълнителен трансцентитален
икономически ингредиент, който на същностно равнище и като субективна
проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икономически субект [на субективностен изпълнителен икономически субект* (subjectivitical implementationary economic
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subject)] за нейния изпълнителен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като изпълнителен икотехномически субтитрансцентит) в
икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на трансцентиталната
икономическа субтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическото субтиизпълнение* (economic subtiimplementation), последното като общо понятие за икономическо субтитворчество* (economic subticreation)
и икономическа субтиработа* (economic subtiwork); общо понятие за творческа трансцентитална икономическа субтизначимост и работна трансцентитална икономическа субтизначимост, но не и двете заедно в тяхното
цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителната трансцентитална икономическа субтизначимост е изпълнителен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна изпълнителна оценка или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субективностна изпълнителна оценка, т.е. е субективносубективностна изпълнителна икономическа оценка* (subjectivelysubjectivitical implementationary economic appraisement), което е същото като
субективистична изпълнителна икономическа оценка* (subjectivistical
implementationary economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на изпълнителното
трансцентиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителната икономическата субтизначимост (наред със
изпълнителната уницентитална икономическа субтизначимост, изпълнителната центиталната икономическа субтизначимост и изпълнителната инцентиталната икономическа субтизначимост) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под изпълнителна икономическа субтизначимост обикновено се подразбира изпълнителнага трансцентитална икономическа субтизначимост. Изпълнителната трансцентитална икономическа субтизначимост е форма на
съществуване на изпълнителената трансцентитална субтиикономическа
енергия* (implementationary transcentital subtieconomic energy) (вж. субтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена трансцентитална субтиикономическа активност* (implementationary
transcentital subtieconomic activity) (вж. субтиикономическа активност). Тя е
кинестично опредметена изпълнителена трансцентитална субтиикономическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена транс-
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитална субтиикономическа потенциалност* (implementationary transcentital subtieconomic potentiality) (вж. субтиикономическа потенциалност).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП трансцентитална икономическа значимост;
ИП икономически
трансцентит
(ИП трансцентитално икономическо участие;
ИП икономическа
значимост)

ИП трансцентитален икотехномически принос;
ИП икотехномически трансцентит
(ИП трансцентитално икотехномическо
участие;
ИП икотехномически принос)

ИП трансцентитално икореномическо
участие;
ИП икореномически трансцентит
(ИП трансцентитално икореномическо
участие;
ИП икореномическо
участие)

ИП трансцентитална икономическа субтизначимост;
ИП икономически
субтитрансцентит
(ИП икономическа
ценностност;
ИП икономическа
ценност);

ИП трансцентитален икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтитрансцентит
(ИП икотехномическа ценностност;
ИП икотехномическо усърдие)

ИП трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтитрансцентит
(ИП икореномическа
ценностност;
ИП икореномическа
отдаденост)

ИП трансцентитален икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икотехномическа
заделеност;
ИП трансцентитална икотехномическа
зададеност;
ИП икотехномическа зададеност)

ИП трансцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икореномическа заделеност;
ИП икореномическа заделеност)

ИП трансцентитална икономическа обтизначимост;
ИП икономически
обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икономическа заделеност;
ИП трансцентитален
икономически интерес;
ИП икономически
интерес)

Фиг. 1. Изпълнителна трансцентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на изпълнителното трансцентитално
икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителната трансцентитална икономическа субтизначимост
са: изпълнителна възпроизводствена трансцентитална икономическа
субтизначимост* (implementationary reproductional transcentital economic
subtisignificance), изпълнителна производствена трансцентитална икономическа субтизначимост* (implementationary production transcentital economic subtisignificance), изпълнителна разменна трансцентитална икономическа субтизначимост* (implementationary exchange transcentital economic
subtisignificance), изпълнителна разпределителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (implementationary distributional transcentital
economic subtisignificance), изпълнителна потребителна трансцентитална
икономическа субтизначимост* (implementationary consumption transcentital
economic subtisignificance), изпълнителна стопанствена трансцентитална
икономическа субтизначимост* (implementationary protoeconomizing
transcentital economic subtisignificance), изпълнителна следпроизводствена
трансцентитална икономическа субтизначимост* (implementationary postproduction transcentital economic subtisignificance), изпълнителна предипотребителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (implementationary before-consumption transcentital economic subtisignificance), изпълнителна посредническа трансцентитална икономическа субтизначимост*
(implementationary intermediationary transcentital economic subtisignificance), изпълнителна бизнес икономическа субтизначимост* (implementationary
business transcentital economic subtisignificance), изпълнителна алокативна
трансцентитална икономическа субтизначимост* (implementationary
allocative transcentital economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална
изпълнителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (individual implementationary transcentital economic subtisignificance), фирмена изпълнителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (firm
implementationary transcentital economic subtisignificance), обществена изпълнителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (social
implementationary transcentital economic subtisignificance) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
изпълнителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (absolute implementationary transcentital economic subtisignificance) и относителна
изпълнителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (relative
implementationary transcentital economic subtisignificance), а според факторна112
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------та икономическа определеност – трудово-определена изпълнителна трансцентитална икономическа значимост субтиучастие* (labourly-determinate
implementationary transcentital economic subtisignificance) и физическоопределена изпълнителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (physically-determinate implementationary transcentital economic subtisignificance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителна трансцентитална усвоявана икономическа
субтизначимост* (implementationary transcentital assimilated economic subtisignificance) и изпълнителна трансцентитална създавана икономическа
субтизначимост* (implementationary transcentital gived economic subtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителната трансцентитална икономическа субтизначимост са (1) изпълнителна сустатитна трансцентитална икономическа
субтизначимост* (implementationary sustatitic transcentital economic
subtisignificance) [същото като изпълнителен трансцентитален икономически
субтисустатит*
(implementationary
transcentital
economic
subtisustatite)], (2) изпълнителна субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост* (implementationary substatum transcentital economic
subtisignificance) [същото като изпълнителен трансцентитален икономически
субтисубстат*
(implementationary
transcentital
economic
subtisubstatum)], (3) изпълнителна запасова трансцентитална икономическа субтизначимост* (implementationary stock transcentital economic
subtisignificance) [същото като изпълнителен трансцентитален икономически субтизапас* (implementationary transcentital economic subtistock)], (4)
изпълнителна сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост* (implementationary sustatantal transcentital economic subtisignificance)
[същото като изпълнителен трансцентитален икономически субтисустатант* (implementationary transcentital economic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната икореномическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителната трансцентитална икономическа субтизначимост и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната икономическа субтизначимост
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИСЗ – трансцентитална икономическа субтизначимост)

Трансцентитална икономическа субтизначимост
(ТЦИСЗ)
(трансцентитален икономически субтисубстантит)
{икономическа
ценност}

Сустатитна
ТЦИСЗ

Субстатна
ТЦИСЗ

Запасова
ТЦИСЗ

Сустатантна
ТЦИСЗ

(трансцентитален икономически субтисустатит;

(трансцентитален икономически субтисубстат;

(трансцентитален икономически субтизапас;

(трансцентитален икономически субтисустатант;

сустатитен
икономически
субтитрансцентит)

субстатен икономически
субтитрансцентит)

запасов икономически
субтитрансцентит)

сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИСЗ]

[вътрешно същество на
ТЦИСЗ]

[външно същество на
ТЦИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИСЗ]

{сустатитна
икономическа
ценност}

{субстатна
икономическа
ценност}

{запасова икономическа ценност}

{сустатантен
икономическа
ценност}

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
ТЦИСЗ
(сътворителен
трансцентитален икономически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа субтипригодност;
сътворителна
икономическа
ценност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ТЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ТЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ТЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна)
сустатантна
ТЦИСЗ

(сътворителен
трансцентитален икономически
субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икономически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икономически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икономически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икономически субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икономически субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИСЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа субтипригодност;

{субстатна
трансцентитална икономическа субтипригодност;

{запасова
{сустатантна
трансцентитрансцентитална иконотална икономическа субмическа субтипригодност; типригодност;

сътворителна
сустатитна
икономическа
ценност}

сътворителна
субстатна
икономическа
ценност}

сътворителна
запасова икономическа ценност}

сътворителна
сустатантна
икономическа
ценност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ТЦИСЗ
(работен трансцентитален
икономически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;
работна икономическа ценност;
(икономическа
стойност)}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) сустатитна
ТЦИСЗ

Работна (сметна) субстатна
ТЦИСЗ

Работна (сметна) запасова
ТЦИСЗ

Работна (сметна) сустатантна
ТЦИСЗ

(работен трансцентитален
икономически
субтисустатит;

(работен трансцентитален икономически
субтисубстат;

(работен трансцентитален
икономически
субтизапас;

(работен трансцентитален
икономически
субтисустатант;

работен сустатитен икономически субтитрансцентит)

работен субстатен икономически субтитрансцентит)

работен запасов
икономически
субтитрансцентит)

работен сустатантен икономически субтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИСЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИСЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИСЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икономическа сметна задоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;

работна сустатитна икономическа ценност;

работна субстатна икономическа ценност;

работна запасова икономическа ценност;

работна сустатантна
икономическа
ценност;

(сустатитна
икономическа
стойност)}

(субстатна
икономическа
стойност)}

(запасова икономическа
стойност)}

(сустатантна
икономическа
стойност)}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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Творческа
(ползваема)
ТЦИСЗ
(творчески
трансцентитален икономически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност;
творческа икономическа ценност;
(икономическа
полезност)}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ТЦИСЗ

Творческа (ползваема) субстатна ТЦИСЗ

Творческа (ползваема) запасова ТЦИСЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ТЦИСЗ

(творчески
трансцентитален икономически субтисустатит;

(творчески
трансцентитален икономически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икономически субтизапас;

(творчески
трансцентитален икономически субтисустатант;

творчески сустатитен икономически субтитрансцентит)

творчески субстатен икономически субтитрансцентит)

творчески запасов икономически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икономически субтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИСЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност;

творческа сустатитна икономическа ценност;

творческа субстатна икономическа ценност;

творческа запасова икономическа ценност;

творческа сустатантна
икономическа
ценност;

(сустатитна
икономическа
полезност)}

(субстатна
икономическа
полезност)}

(запасова икономическа полезност)}

(сустатантна
икономическа
полезност)}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ТЦИСЗ
(изпълнителен
трансцентитален икономически субтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа субтизадоволеност;
изпълнителна
икономическа
ценност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ТЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ТЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ТЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ТЦИСЗ

(изпълнителен
трансцентитален икономически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икономически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икономически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икономически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икономически субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИСЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИСЗ]

{сустатитна
{субстатна
{запасова
{сустатантна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална иконотална иконотална иконотална икономическа субти- мическа субти- мическа субти- мическа субтизадоволеност;
задоволеност;
задоволеност;
задоволеност;
изпълнителна
сустатитна
икономическа
ценност}

изпълнителна
субстатна
икономическа
ценност}

изпълнителна
запасова икономическа ценност}

изпълнителна
сустатантна
икономическа
ценност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
ТЦИСЗ
(съзидателен
трансцентитален икономически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа субтиизгодност;
съзидателна
икономическа
ценност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ТЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ТЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ТЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ТЦИСЗ

(съзидателен
трансцентитален икономически субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икономически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икономически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икономически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икономически субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икономически субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ТЦИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИСЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИСЗ]

{субстатна
{запасова
{сустатитна
{сустатантна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална иконотална иконотална иконотална икономическа субти- мическа субти- мическа субти- мическа субтиизгодноност;
изгодност;
изгодност;
изгодност;
съзидателна
съзидателна
съзидателна
съзидателна
субстатна
запасова
икосустатитна
сустатантна
икономическа номическа цен- икономическа
икономическа
ценност}
ност}
ценност}
ценност}
(вид съдържа(вид съдържа(вид съдържа(вид съдържание на икономиние на икононие на икононие на иконоческа
субстанмическа
супермически сусмически сусция)
станта)
тит)
тант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ТЦИСЗ
ТЦИСЗ
ТЦИСЗ
ТЦИСЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ТЦИСЗ
(унисъзидателен трансцентитален икономически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност;
унисъзидателна
икономическа
ценност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икономически субтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икономически субтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитален икономически субтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икономически
субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически субтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически субтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икономически субтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИСЗ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на ТЦИСЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИСЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИСЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност;

{субстатна
трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност;

{запасова
трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност;

{сустатантна
трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност;

унисъзидателна сустатитна икономическа ценност}

унисъзидателна субстатна
икономическа
ценност}

унисъзидателна запасова
икономическа
ценност}

унисъзидателна сустатантна икономическа ценност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (implementationary transcentital ecotechnomic assignment) – същото като изпълнителен трансцентитален икотехномически обтипринос и
изпълнителен иконотехмически обтитрансцентит.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (implementationary transcentital ecotechnomic allotment) – същото
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------като изпълнителен трансцентитален икотехномически обтипринос и изпълнителен иконотехмически обтитрансцентит.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ЗАДЕЛЕНОСТ* (implementationary transcentital ecounirenomic allotment) –
същото като изпълнителен икоуниреномически обтитрансцентит и като изпълнително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (implementationary unicentital ecocorenomic allotment) – същото
като изпълнителен икокореномически обтиуницентит и като изпълнително
уницентитално икокореномическо обтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (implementationary unicentital economic allotment) – същото като изпълнителна уницентитална икономическа обтизначимост и изпълнителен икономически обтиуницентит.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (implementationary unicentital ecorenomic allotment) – същото като
изпълнителен икореномически обтиуницентит и като изпълнително уницентитално икореномическо обтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (implementationary unicentital ecotechnomic assignment) – същото
като изпълнителен уницентитален икотехномически обтипринос и изпълнителен иконотехмически обтиуницентит.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (implementationary unicentital ecotechnomic allotment) – същото като
изпълнителен уницентитален икотехномически обтипринос и изпълнителен
иконотехмически обтиуницентит.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (implementationary unicentital ecounirenomic allotment) – същото
като изпълнителен икоуниреномически обтиуницентит и като изпълнително
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗПЪЛНИТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (implementationary unicentital economic significance), изпълнителен
икономически уницентит (без разширената икономическа ингредиентност),
(*) – изпълнителен уницентитален икономически ингредиент, който едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икономически субект [на субективностен изпълнителен икономически субект*
(subjectivitical implementationary economic subject)] за нейния изпълнителен
уницентитален икотехномически принос (същото като изпълнителен икотехномически уницентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); изпълнителна уницентитална икономическа значимост и изпълнителна инцентитална икономическа значимост, взети
заедно в тяхното цялостно единство; общо понятие за изпълнителна уницентитална икономическа субтизначимост (същото като изпълнителен икономически субтиуницентит и като изпълнителен икономически диспотит) и изпълнителна уницентитална икономическа обтизначимост (същото като изпълнителен икономически обтиуницентит и като изпълнителен уницентитален икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на уницентиталната икономическа значимост (вж.) и един от конкретните изрази
на икономическото изпълнение* (economic implementation), последното като
общо понятие за икономическо творчество* (economic creation) и икономическа работа* (economic work); общо понятие за творческа уницентитална
икономическа значимост и работна уницентитална икономическа значимост,
но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителната уницентитална икономическа значимост е форма на съществуване на изпълнителната уницентитална икономическа енергия (implementationary unicentital economic energy) (вж. икономическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена
уницентитална икономическа активност* (implementationary unicentital
economic activity) (вж. икономическа активност). Тя е кинестично опредметена изпълнителена уницентитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена уницентитална икономическа потенциалност* (implementationary unicentital economic potentiality) (вж. икономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на изпълнителното уницентитално
икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителната икономическа значимост (вж. фиг. 1).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП уницентитална икономическа
значимост;
ИП икономически
уницентит
(ИП уницентитално икономическо
участие;
ИП уницентитална
икономическа
значимост)

ИП уницентитален икотехномически принос;
ИП икотехномически уницентит
(ИП уницентитално икотехномическо участие;
ИП уницентитален
икотехномически
принос)

ИП уницентитално икореномическо участие;
ИП икореномически уницентит
(ИП уницентитално икореномическо участие)

ИП уницентитална икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтиуницентит
(ИП икономически
диспотит)

ИП уницентитален икотехномически ИП субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(ИП икотехномически диспотит)

ИП уницентитално икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтиуницентит
(ИП икореномически диспотит)

ИП уницентитална икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтиуницентит
(ИП уницентитална икономическа
за-деленост;
ИП уницентитален-икономически
ин-терес)

ИП уницентитален икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтиуницентит
(ИП уницентитална икотехномическа заделеност;
ИП уницентитална
икотехномическа
зададеност)

ИП уницентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтиуницентит
(ИП уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнителна уницентитална икономическа значимост, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на изпълнителното уницентитално икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на изпълнителната уницентитална икономическа значимост са (1) изпълнителна уницентитална икономическа субтиначимост (изпълнителен икономически субтиуницентит) и (2) изпълнителна уницентитална икономическа обтизначимост
(изпълнителен икономически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителната уницентитална икономическа значимост са: изпълнителна възпроизводствена уницентитална икономическа значимост*
(reproductional unicentital economic significance), изпълнителна производствена уницентитална икономическа значимост* (implementationary production
unicentital economic significance), изпълнителна разменна уницентитална
икономическа значимост* (implementationary exchange unicentital economic
significance), изпълнителна разпределителна уницентитална икономическа значимост* (implementationary distributional unicentital economic significance), изпълнителна потребителна уницентитална икономическа значимост* (implementationary consumption unicentital economic significance), изпълнителна стопанствена уницентитална икономическа значимост*
(implementationary protoeconomizing unicentital economic significance), изпълнителна следпроизводствена уницентитална икономическа значимост*
(implementationary post-production unicentital economic significance), изпълнителна предипотребителна уницентитална икономическа значимост*
(implementationary before-consumption unicentital economic significance), изпълнителна посредническа уницентитална икономическа значимост* (implementationary intermediationary unicentital economic significance), изпълнителна
бизнес икономическа значимост* (implementationary business unicentital economic significance), изпълнителна алокативна уницентитална икономическа значимост* (implementationary allocative unicentital economic significance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална изпълнителна уницентитална икономическа значимост* (individual implementationary unicentital economic
significance), фирмена изпълнителна уницентитална икономическа значимост* (firm implementationary unicentital economic significance), обществена
изпълнителна уницентитална икономическа значимост* (social implementationary unicentital economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителна уницентитална усвоявана икономическа
значимост* (implementationary unicentital assimilated economic significance) и
125

548

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпълнителна уницентитална създавана икономическа значимост* (implementationary unicentital gived economic significance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителната уницентитална икономическа значимост са (1)
изпълнителна сустатитна уницентитална икономическа значимост*
(implementationary sustatitic unicentital economic significance) [същото като изпълнителен уницентитален икономически сустатит* (implementationary
unicentital economic sustatite)], (2) изпълнителна субстатна уницентитална
икономическа значимост* (implementationary substatum unicentital economic
significance) [същото като изпълнителен уницентитален икономически субстат* (implementationary unicentital economic substatum)], (3) изпълнителна
запасова уницентитална икономическа значимост* (implementationary
stock unicentital economic significance) [същото като изпълнителен уницентитален икономически запас* (implementationary unicentital economic stock)],
(4) изпълнителна сустатантна уницентитална икономическа значимост* (implementationary sustatantal unicentital economic significance) [същото
като изпълнителен уницентитален икономически сустатант* (implementationary unicentital economic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на уницентиталната икореномическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителната уницентитална икономическа значимост и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталната икономическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИЗ – уницентитална икономическа значимост)

Уницентитална икономическа значимост (УЦИЗ)
(уницентитален икономически субстантит)

Сустатитна
УЦИЗ

Субстатна
УЦИЗ

Запасова
УЦИЗ

Сустатантна
УЦИЗ

(уницентитален икономически сустатит;

(уницентитален икономически субстат;

(уницентитален икономически запас;

(уницентитален икономически сустатант;

сустатитен
икономически
уницентит)

субстатен икономически
уницентит)

запасов икономически
уницентит)

сустатитен
икономически
уницентит)

[цялостно същество на
УЦИЗ]

[вътрешно същество на
УЦИЗ]

[външно същество на
УЦИЗ]

[общо понятие
за същество на
УЦИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
УЦИЗ
(сътворителен
уницентитален
икономически
субстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИЗ]
{уницентитална икономическа пригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна УЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна УЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова УЦИЗ

Сътворителна
(пригодна)
сустатантна
УЦИЗ

(сътворителен
уницентитален
икономически
сустатит;

(сътворителен
уницентитален
икономически
субстат;

(сътворителен
уницентитален
икономически
запас;

(сътворителен
уницентитален
икономически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически уницентит)

сътворителен
субстатен икономически уницентит)

сътворителен
запасов икономически уницентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИЗ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИЗ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа пригодност}

{субстатна
уницентитална икономическа пригодност}

{запасова уницентитална
икономическа
пригодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа пригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работна (сметна) сустатитна
УЦИЗ
Работна (сметна) УЦИЗ
(работен уницентитален
икономически
субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИЗ]
{уницентитална икономическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) субстатна
УЦИЗ

(работен уни(работен уницентитален ико- центитален икономически сус- номически субтатит;
стат;

Работна (сметна) запасова
УЦИЗ

Работна (сметна) сустатантна
УЦИЗ

(работен уницентитален
икономически
запас;

(работен
уницентитален
икономически
сустатант;

работен сустатитен икономически уницентит)

работен субстатен икономически уницентит)

работен запасов
икономически
уницентит)

работен сустатантен икономически уницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа сметна задоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
УЦИЗ
(творчески
уницентитален
икономически
субстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИЗ]
{уницентитална икономическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна УЦИЗ

Творческа (ползваема) субстатна УЦИЗ

Творческа (ползваема) запасова УЦИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна УЦИЗ

(творчески уницентитален
икономически
суста-тит;

(творчески уницентитален
икономически
субстат;

(творчески
уницентитален
икономически
запас;

(творчески уницентитален икономически
сустатант;

творчески сустатитен икономически уницентит)

творчески субстатен икономически уницентит)

творчески запасов икономически уницентит)

творчески сустатантен икономически уницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа ползваема задоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителна
(задоволяваща) УЦИЗ
(изпълнителен
уницентитален
икономически
субс-тантит)
[външно състояние на
УЦИЗ]
{уницентитална икономическа задоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
УЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
УЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
УЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
УЦИЗ

(изпълнителен
уницентитален
икономически
сустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субстат;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
запас;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически уницентит)

изпълнителен
субстатен икономически уницентит)

изпълнителен
запасов икономически уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
уницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИЗ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИЗ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа задоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа задоволеност}

{запасова уницентитална
ико-номическа
задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателна
(изгодна) сустатитна УЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна УЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова УЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна УЦИЗ

Съзидателна
(изгодна)
УЦИЗ

(съзидателен
уницентитален
икономически
сустатит;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субстат;

(съзидателен
уницентитален
икономически
запас;

(съзидателен
уницентитален
икономически
сустатант;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субстантит)

съзидателен
сустатитен икономически уницентит)

съзидателен
субстатен икономически уницентит)

съзидателен
запасов икономически уницентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
уницентит)

[вътрешно състояние на
УЦИЗ]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на УЦИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа изгодност}

{субстатна
уницентитална икономическа
игодноност}

{запасова уницентитална
икономическа
изгодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)

{уницентитална икономическа изгодност}
(вид икономическо съдържание)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
УЦИЗ
УЦИЗ
УЦИЗ
УЦИЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
УЦИЗ
(унисъзидателен уницентитален икономически субстантит)
[цялостно състояние на
УЦИЗ]
{уницентитална икономическа удовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен уницентитален икономически сустатит;

(унисъзидателен уницентитален икономически субстат;

(унисъзидателен уницентитален икономически запас;

(унисъзидателен уницентитален икономически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически уницентит)

унисъзидателен
субстатен икономически уницентит)

унисъзидателен
запасов икономически уницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
уницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИЗ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на УЦИЗ]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа удовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икономическа удовлетвореност}

{запасова уницентитална
икономическа
удовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икономическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (implementationary unicentital economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икономически обтиуницентит, изпълнителна уницентитална икономическа заделеност, изпълнителен уницентитален икономически интерес, (*) – изпълнителен
уницентитален икономически ингредиент, който като обективна проекция и
едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя
субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икономически субект [на субективностен изпълнителен икономически субект*
(subjectivitical implementationary economic subject)] за нейния изпълнителен
уницентитален икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически обтиуницентит) в икотехномическото възпроизводство
(респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); изпълнителна уницентитална икономическа обтизначимост и изпълнителна инцентитална икономическа обтизначимост, взети заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на уницентиталната икономическа обтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическото обтиизпълнение* (economic obtiimplementation), последното като общо понятие за икономическо обтитворчество* (economic obticreation) и икономическа обтиработа* (economic obtiwork); общо понятие за творческа уницентитална икономическа обтизначимост и работна уницентитална икономическа обтизначимост, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). Изпълнителната уницентитална икономическа обтизначимост е изпълнителен икономически ингредиент в качеството му
на обективно-изисквана субективностна изпълнителна оценка или още е
обективно отражение на обективно-необходимата субективностна изпълнителна оценка, т.е. е обективно-субективностна изпълнителна икономическа оценка* (objectively-subjectivitical implementationary economic appraisement),
което е същото като субектностна изпълнителна икономическа оценка*
(subjectiveneous implementationary economic appraisement). Изпълнителната
уницентитална икономическа обтизначимост е форма на съществуване на
изпълнителената
уницентитална
обтиикономическа
енергия*
(implementationary unicentital obtieconomic energy) (вж. обтиикономическа
дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена уницентитална обтиикономическа активност* (implementationary unicentital
obtieconomic activity) (вж. обтиикономическа активност). Тя е кинестично
опредметена изпълнителена уницентитална обтиикономическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена уницентитална обтиикономическа потенциалност* (implementationary unicentital obtieconomic
potentiality) (вж. обтиикономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на изпълнителното уницентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на изпълнителната икономическа обтизначимост (вж. фиг.
1).
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП уницентитална икономическа
значимост;
ИП икономически
уницентит
(ИП уницентитално икономическо
участие;
ИП уницентитална
икономическа значимост)

ИП уницентитален икотехномически принос;
ИП икотехномически уницентит
(ИП уницентитално икотехномическо участие;
ИП уницентитален
икотехномически
принос)

ИП уницентитално икореномическо участие;
ИП икореномически уницентит
(ИП уницентитално икореномическо участие)

ИП уницентитална икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтиуницентит
(ИП икономически
диспотит)

ИП уницентитален икотехномически ИП субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(ИП икотехномически диспотит)

ИП уницентитално икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтиуницентит
(ИП икореномически диспотит)

ИП уницентитална икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтиуницентит
(ИП уницентитална икономическа
за-деленост;
ИП уницентитален-икономически
интерес)

ИП уницентитален икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтиуницентит
(ИП уницентитална икотехномическа заделеност;
ИП уницентитална
икотехномическа
зададеност)

ИП уницентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтиуницентит
(ИП уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнителна уницентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на изпълнителното уницентитално
икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителната уницентитална икономическа обтизначимост са:
изпълнителна възпроизводствена уницентитална икономическа обтизначимост*
(implementationary
reproductional
unicentital
economic
obtisignificance), изпълнителна производствена уницентитална икономическа обтизначимост* (implementationary production unicentital economic obtisignificance), изпълнителна разменна уницентитална икономическа обтизначимост*
(implementationary
exchange
unicentital
economic
obtisignificance), изпълнителна разпределителна уницентитална икономическа обтизначимост* (implementationary distributional unicentital economic
obtisignificance), изпълнителна потребителна уницентитална икономическа обтизначимост* (implementationary consumption unicentital economic
obtisignificance), изпълнителна стопанствена уницентитална икономическа обтизначимост* (implementationary protoeconomizing unicentital economic
obtisignificance), изпълнителна следпроизводствена уницентитална икономическа обтизначимост* (implementationary post-production unicentital
economic obtisignificance), изпълнителна предипотребителна уницентитална икономическа обтизначимост* (implementationary before-consumption
unicentital economic obtisignificance), изпълнителна посредническа уницентитална икономическа обтизначимост* (implementationary intermediationary unicentital economic obtisignificance), изпълнителна бизнес икономическа
обтизначимост*
(implementationary
business
unicentital
economic
obtisignificance), изпълнителна алокативна уницентитална икономическа
обтизначимост*
(implementationary
allocative
unicentital
economic
obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуална изпълнителна уницентитална
икономическа обтизначимост* (individual implementationary unicentital
economic obtisignificance), фирмена изпълнителна уницентитална икономическа обтизначимост* (firm implementationary unicentital economic
obtisignificance), обществена изпълнителна уницентитална икономическа
обтизначимост*
(social
implementationary
unicentital
economic
obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителна уницентитална усвоявана икономическа
обтизначимост* (implementationary unicentital assimilated economic obtisignificance) и изпълнителна уницентитална създавана икономическа обтизначимост* (implementationary unicentital gived economic obtisignificance).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителната уницентитална икономическа обтизначимост
са (1) изпълнителна сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост* (implementationary sustatitic unicentital economic obtisignificance) [същото като изпълнителен уницентитален икономически обтисустатит*
(implementationary unicentital economic obtisustatite)], (2) изпълнителна субстатна уницентитална икономическа обтизначимост* (implementationary
substatum unicentital economic obtisignificance) [същото като изпълнителен
уницентитален икономически обтисубстат* (implementationary unicentital
economic obtisubstatum)], (3) изпълнителна запасова уницентитална икономическа обтизначимост* (implementationary stock unicentital economic
obtisignificance) [същото като изпълнителен уницентитален икономически
обтизапас* (implementationary unicentital economic obtistock)], (4) изпълнителна сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост*
(implementationary sustatantal unicentital economic obtisignificance) [същото като
изпълнителен уницентитален икономически обтисустатант* (implementationary unicentital economic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икореномическа обтизначимост
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителната уницентитална икономическа обтизначимост и тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икономическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИОЗ – уницентитална икономическа обтизначимост)

Уницентитална икономическа обтизначимост
(УЦИОЗ)
(уницентитален икономически обтисубстантит)

Сустатитна
УЦИОЗ

Субстатна
УЦИОЗ

Запасова
УЦИОЗ

Сустатантна
УЦИОЗ

(уницентитален икономически обтисустатит;

(уницентитален икономически обтисубстат;

(уницентитален икономически обтизапас;

(уницентитален икономически обтисустатант;

сустатитен
икономически
обтиуницентит)

субстатен икономически обтиуницентит)

запасов икономически обтиуницентит)

сустатитен
икономически
обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИОЗ]

[вътрешно същество на
УЦИОЗ]

[външно същество на
УЦИОЗ]

[общо понятие
за същество на
УЦИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
УЦИОЗ
(сътворителен
уницентит-ален
икономически
обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа обтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна УЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна УЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова УЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
УЦИОЗ

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обтисустатит;

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обтисубстат;

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обтизапас;

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обти-сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически обтиуницентит)

сътворителен
субстатен икономически обтиуницентит)

сътворителен
запасов икономически обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икономическа обтипригодност}

{запасова уницентитална
икономическа
обтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа обтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) УЦИОЗ
(работен уницентитален
икономически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) сустатитна
УЦИОЗ

Работна (сметна) субстатна
УЦИОЗ

Работна (сметна) запасова
УЦИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
УЦИОЗ

(работен уницентитален
икономически
обтисустатит;

(работен уницентитален
икономически
обтисубстат;

(работен уницентитален
икономически
обтизапас;

(работен уницентитален
икономически
обтисустатант;

работен сустатитен икономически обтиуницентит)

работен субстатен икономически обтиуницентит)

работен запасов
икономически
обтиуницентит)

работен сустатантен икономически обтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност

{запасова уницентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

на форма на
икономическа
субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
УЦИОЗ
(творчески
уницентитален
икономически
обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна УЦИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна УЦИОЗ

Творческа (ползваема) запасова УЦИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантна УЦИОЗ

(творчески уницентитален
икономически
обтисустатит;

(творчески уницентитален
икономически
обтисубстат;

(творчески
уницентитален
икономически
обтизапас;

(творчески уницентитален икономически
обтисустатант;

творчески сустатитен икономически обтиуницентит)

творчески субстатен икономически обтиуницентит)

творчески запасов икономически обтиуницентит)

творчески сустатантен икономически обтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова униценти-тална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) УЦИОЗ
(изпълнителен
уницентитален
икономически
обтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа обтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
УЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
УЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
УЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
УЦИОЗ

(изпълнителен
уницентитален
икономически
обтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
обтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
обтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически обтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икономически обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икономически обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
обтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИОЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
УЦИОЗ
(съзидателен
уницентит-ален
икономически
обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа обтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна УЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна УЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова УЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна УЦИОЗ

(съзидателен
уницентитален
икономически
обтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икономически
обтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икономически
обтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икономически
обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически обтиуницентит)

съзидателен
субстатен икономически обтиуницентит)

съзидателен
запасов икономически обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
обтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на УЦИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икономическа обтиизгодноност}

{запасова униценти-тална
икономическа
обтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
УЦИОЗ
УЦИОЗ
УЦИОЗ
УЦИОЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
УЦИОЗ
(унисъзидателен уницентитален икономически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа обтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен уницентитален икономически обтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икономически обтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икономически обтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икономически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически обтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икономически обтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икономически обтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
обтиуницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИОЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на УЦИОЗ]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИОЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икономическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (implementationary unicentital economic subtisignificance) (без
разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икономически
субтиуницентит, изпълнителен икономически диспотит, (*) – изпълнителен
уницентитален икономически ингредиент, който като субективна проекция и
едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя
субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икономически субект [на субективностен изпълнителен икономически субект*
(subjectivitical implementationary economic subject)] за нейния изпълнителен
уницентитален икотехномически субтипринос (същото като изпълнителен
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически субтиуницентит) в икотехномическото възпроизводство
(респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); изпълнителна уницентитална икономическа субтизначимост и изпълнителна инцентитална икономическа субтизначимост, взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталната икономическа субтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическото субтиизпълнение* (economic subtiimplementation), последното като общо понятие за икономическо субтитворчество* (economic subticreation) и икономическа субтиработа* (economic subtiwork); общо понятие за творческа уницентитална
икономическа субтизначимост и работна уницентитална икономическа субтизначимост, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителната уницентитална икономическа субтизначимост е изпълнителен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна изпълнителна оценка
или още е субективно отражение на обективно-необходимата субективностна
изпълнителна оценка, т.е. е субективно-субективностна изпълнителна икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical economic appraisement), което е
същото като субективистична икономическа оценка* (subjectivistical
implementationary economic appraisement). Изпълнителната уницентитална
икономическа субтизначимост е форма на съществуване на изпълнителената уницентитална субтиикономическа енергия* (implementationary
unicentital subtieconomic energy) (вж. субтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена уницентитална субтиикономическа активност* (implementationary unicentital subtieconomic activity)
(вж. субтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена изпълнителена уницентитална субтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена уницентитална субтиикономическа
потенциалност* (implementationary unicentital subtieconomic potentiality) (вж.
субтиикономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на изпълнителното уницентитално икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителната икономическа субтизначимост (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП уницентитална икономическа
значимост;
ИП икономически
уницентит
(ИП уницентитално икономическо
участие;
ИП уницентитална
икономическа
значимост)

ИП уницентитален икотехномически принос;
ИП икотехномически уницентит
(ИП уницентитално икотехномическо участие;
ИП уницентитален
икотехномически
принос)

ИП уницентитално икореномическо участие;
ИП икореномически уницентит
(ИП уницентитално икореномическо участие)

ИП уницентитална икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтиуницентит
(ИП икономически
диспотит)

ИП уницентитален икотехномически ИП субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(ИП икотехномически диспотит)

ИП уницентитално икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтиуницентит
(ИП икореномически диспотит)

ИП уницентитална икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтиуницентит
(ИП уницентитална икономическа
за-деленост;
ИП уницентитален-икономически
ин-терес)

ИП уницентитален икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтиуницентит
(ИП уницентитална икотехномическа заделеност;
ИП уницентитална
икотехномическа
зададеност)

ИП уницентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтиуницентит
(ИП уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнителна уницентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на изпълнителното уницентитално
икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителната уницентитална икономическа субтизначимост са:
изпълнителна възпроизводствена уницентитална икономическа субтизначимост*
(implementationary
reproductional
unicentital
economic
subtisignificance), изпълнителна производствена уницентитална икономическа субтизначимост* (implementationary production unicentital economic
subtisignificance), изпълнителна разменна уницентитална икономическа
субтизначимост*
(implementationary
exchange
unicentital
economic
subtisignificance), изпълнителна разпределителна уницентитална икономическа субтизначимост* (implementationary distributional unicentital
economic subtisignificance), изпълнителна потребителна уницентитална
икономическа субтизначимост* (implementationary consumption unicentital
economic subtisignificance), изпълнителна стопанствена уницентитална
икономическа субтизначимост* (implementationary protoeconomizing
unicentital economic subtisignificance), изпълнителна следпроизводствена
уницентитална икономическа субтизначимост* (implementationary postproduction unicentital economic subtisignificance), изпълнителна предипотребителна уницентитална икономическа субтизначимост* (implementationary before-consumption unicentital economic subtisignificance), изпълнителна
посредническа
уницентитална
икономическа
субтизначимост*
(implementationary intermediationary unicentital economic subtisignificance), изпълнителна бизнес икономическа субтизначимост* (implementationary
business unicentital economic subtisignificance), изпълнителна алокативна
уницентитална икономическа субтизначимост* (implementationary
allocative unicentital economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална изпълнителна уницентитална икономическа субтизначимост* (individual
implementationary unicentital economic subtisignificance), фирмена изпълнителна уницентитална икономическа субтизначимост* (firm implementationary unicentital economic subtisignificance), обществена изпълнителна уницентитална икономическа субтизначимост* (social implementationary
unicentital economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителна уницентитална усвоявана икономическа
субтизначимост* (implementationary unicentital assimilated economic subtisignificance) и изпълнителна уницентитална създавана икономическа субтизначимост* (implementationary unicentital gived economic subtisignificance).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителната уницентитална икономическа субтизначимост
са (1) изпълнителна сустатитна уницентитална икономическа субтизначимост* (implementationary sustatitic unicentital economic subtisignificance)
[същото като изпълнителен уницентитален икономически субтисустатит* (implementationary unicentital economic subtisustatite)], (2) изпълнителна
субстатна уницентитална икономическа субтизначимост* (implementationary substatum unicentital economic subtisignificance) [същото като изпълнителен уницентитален икономически субтисубстат* (implementationary
unicentital economic subtisubstatum)], (3) изпълнителна запасова уницентитална икономическа субтизначимост* (implementationary stock unicentital
economic subtisignificance) [същото като изпълнителен уницентитален икономически субтизапас* (implementationary unicentital economic subtistock)],
(4) изпълнителна сустатантна уницентитална икономическа субтизначимост* (implementationary sustatantal unicentital economic subtisignificance)
[същото като изпълнителен уницентитален икономически субтисустатант* (implementationary unicentital economic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икореномическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителната уницентитална икономическа субтизначимост и тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икономическа субтизначимост
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИСЗ – уницентитална икономическа субтизначимост)

Уницентитална икономическа субтизначимост
(УЦИСЗ)
(уницентитален икономически субтисубстантит)

Сустатитна
УЦИСЗ

Субстатна
УЦИСЗ

Запасова
УЦИСЗ

Сустатантна
УЦИСЗ

(уницентитален икономически субтисустатит;

(уницентитален икономически субтисубстат;

(уницентитален икономически субтизапас;

(уницентитален икономически субтисустатант;

сустатитен
икономически
субтиуницентит)

субстатен икономически
субтиуницентит)

запасов икономически
субтиуницентит)

сустатитен
икономически
субтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИСЗ]

[вътрешно същество на
УЦИСЗ]

[външно същество на
УЦИСЗ]

[общо понятие
за същество
на УЦИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
УЦИСЗ
(сътворителен
уницентитален икономически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна)
сустатитна
УЦИСЗ
(сътворителен
уницентитален
икономически
субтисустатит;

Сътворителна
(пригодна) субстатна УЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова УЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
УЦИСЗ

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически субтиуницентит)

сътворителен
субстатен икономически субтиуницентит)

сътворителен
запасов икономически субтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
субтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа субтипригодност}

{субстатна
уницентитална икономическа субтипригодност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа субтипригодност}

(вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икономина икономина икономическа суперсчески сустит)
ческа субстантанта)
ция)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Работна (сметна) УЦИСЗ
(работен уницентитален
икономически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
УЦИСЗ

Работна (сметна) субстатна
УЦИСЗ

Работна (сметна) запасова
УЦИСЗ

Работна (сметна) сустатантна
УЦИСЗ

(работен
уницентитален
икономически
субтисустатит;

(работен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(работен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(работен уницентитален
икономически
субтисустатант;

работен сустатитен икономически субтиуницентит)

работен субстатен икономически субтиуницентит)

работен запасов
икономически
субтиуницентит)

работен сустатантен икономически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИСЗ]

[работно външно състояние
на общото същество на
УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческа (ползваема) сустатитна УЦИСЗ
Творческа
(ползваема)
УЦИСЗ
(творчески
уницентитален икономически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа (ползваема) субстатна УЦИСЗ

Творческа (ползваема) запасова УЦИСЗ

Творческа
(ползваема)
сустатантна
УЦИСЗ

(творчески уни- (творчески уни- (творчески уницентитален ико- центитален ико- центитален икономически
номически
номически субсубтисустатит;
субтисубстат;
тизапас;

(творчески
уницентитален
икономически
субтисустатант;

творчески сустатитен икономически субтиуницентит)

творчески субстатен икономически субтиуницентит)

творчески запасов икономически субтиуницентит)

творчески сустатантен икономически субтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителна
(задоволяваща) УЦИСЗ
(изпълнителен
уницентитален икономически субти-субстантит)
[външно състояние на
УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
УЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
УЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
УЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
УЦИСЗ

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икономически субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
субтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИСЗ]

[външно състояние на вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателна
(изгодна)
УЦИСЗ
(съзидателен
уницентитален икономически субтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна УЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна УЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова УЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна
УЦИСЗ

(съзидателен
уницентитален
икономически
субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(съзидателен
уницентита-лен
икономически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтиуницентит)

съзидателен
субстатен икономически субтиуницентит)

съзидателен
запасов икономически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
субтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИСЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИСЗ]

{сустатитна
{субстатна
уницентиуницентитална иконотална икономическа субти- мическа субтиизгодност}
изгодноност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- на (удовлетвоща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
рява-ща) сустаУЦИСЗ
УЦИСЗ
УЦИСЗ
тантна УЦИСЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
УЦИСЗ
(унисъзидателен уницентитален икономически
субтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен уницентитален икономически субтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икономически субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икономически субтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икономически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически субтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икономически субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икономически субтиуницентит)

унисъзидателен сустатантен икономически субтиуницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИСЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИСЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икономическа субтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икономическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (implementationary centital ecocorenomic allotment) – същото като изпълнителен икокореномически обтицентит и като изпълнително центитално
икокореномическо обтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(implementationary centital economic allotment) – същото като изпълнителна
центитална икономическа обтизначимост и изпълнителен икономически обтицентит.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ*
(implementationary centital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икономически центит, (*) – изпълнителен центитален икономически ингредиент, който количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икономически субект [на субективностен изпълнителен икономически субект*
(subjectivitical implementationary economic subject)] за нейния изпълнителен
центитален икотехномически принос (същото като изпълнителен икотехномически центит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за изпълнителна трансцентитална икономическа значимост и изпълнителна инцентитална икономическа
значимост (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за изпълнителна центитална икономическа
субтизначимост (същото като изпълнителен икономически субтицентит и
като изпълнителен икономически диспотант) и изпълнителна центитална
икономическа обтизначимост (същото като изпълнителен икономически обтицентит и като изпълнителен центитален икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на центиталната икономическа значимост
(вж.) и един от конкретните изрази на икономическото изпълнение*
(economic implementation), последното като общо понятие за икономическо
творчество* (economic creation) и икономическа работа* (economic work);
общо понятие за творческа центитална икономическа значимост и работна
центитална икономическа значимост, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителната
центитална икономическа значимост е форма на съществуване на изпълнителната центитална икономическа енергия (implementationary centital
economic energy) (вж. икономическа дейност) и отношение на признаване на
приложената изпълнителена центитална икономическа активност*
(implementationary centital economic activity) (вж. икономическа активност). Тя
е кинестично опредметена изпълнителена центитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена центитална
икономическа потенциалност* (implementationary centital economic potentiality) (вж. икономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на изпълнителното
центитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
изпълнителната икономическа значимост (вж. фиг. 1).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП центитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
центит
(ИП центитално
икономическо
участие;
ИП центитална
икономическа значимост)

ИП центитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически центит
(ИП центитално
икотехномическо
участие;
ИП центитален
икотехномически
принос)

ИП центитално
икореномическо
участие;
ИП икореномически центит
(ИП центитално
икореномическо
участие)

ИП центитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтицентит
(ИП икономически
диспотант)

СЗ центитален
икотехномически
субтипринос;
СЗ икотехномически субтицентит
(СЗ икотехномически диспотант)

СЗ центитално
икореномическо
субтиучастие;
СЗ икореномически субтицентит
(СЗ икореномически диспотант)

ИП центитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтицентит
(ИП центитална
икономическа заделеност;
ИП центитален
икономически интерес)

ИП центитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтицентит
(ИП центитална
икотехномическа
заделеност;
ИП центитална
икотехномическа
зададеност)

ИП центитално
икореномическо
обтиучастие;
ИП икореномически обтицентит
(ИП центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Изпълнителна центитална икономическа значимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на изпълнителното центитално икореномическо
участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на изпълнителната центитална икономическа значимост са (1) изпълнителна центитална
икономическа субтиначимост (изпълнителен икономически субтицентит) и
(2) изпълнителна центитална икономическа обтизначимост (изпълнителен
икономически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителната центитална икономическа значимост са: изпълнителна възпроизводствена центитална икономическа значимост*
(reproductional centital economic significance), изпълнителна производствена
центитална икономическа значимост* (implementationary production centital
economic significance), изпълнителна разменна центитална икономическа
значимост* (implementationary exchange centital economic significance), изпълнителна разпределителна центитална икономическа значимост*
(implementationary distributional centital economic significance), изпълнителна
потребителна центитална икономическа значимост* (implementationary
consumption centital economic significance), изпълнителна стопанствена
центитална икономическа значимост* (implementationary protoeconomizing
centital economic significance), изпълнителна следпроизводствена центитална икономическа значимост* (implementationary post-production centital
economic significance), изпълнителна предипотребителна центитална
икономическа значимост* (implementationary before-consumption centital
economic significance), изпълнителна посредническа центитална икономическа значимост* (implementationary intermediationary centital economic
significance), изпълнителна бизнес икономическа значимост* (implementationary business centital economic significance), изпълнителна алокативна
центитална икономическа значимост* (implementationary allocative centital
economic significance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална изпълнителна центитална икономическа значимост* (individual implementationary centital economic
significance), фирмена изпълнителна центитална икономическа значимост* (firm implementationary centital economic significance), обществена изпълнителна центитална икономическа значимост* (social implementationary centital economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителна центитална усвоявана икономическа значимост* (implementationary centital assimilated economic significance) и изпъл-
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нителна центитална създавана икономическа значимост* (implementationary centital gived economic significance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителната центитална икономическа значимост са (1) изпълнителна сустатитна центитална икономическа значимост* (implementationary sustatitic centital economic significance) [същото като изпълнителен центитален икономически сустатит* (implementationary centital
economic sustatite)], (2) изпълнителна субстатна центитална икономическа значимост* (implementationary substatum centital economic significance)
[същото като изпълнителен центитален икономически субстат*
(implementationary centital economic substatum)], (3) изпълнителна запасова
центитална икономическа значимост* (implementationary stock centital
economic significance) [същото като изпълнителен центитален икономически запас* (implementationary centital economic stock)], (4) изпълнителна сустатантна центитална икономическа значимост* (implementationary sustatantal centital economic significance) [същото като изпълнителен центитален
икономически сустатант* (implementationary centital economic sustatant)].
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталната
икореномическа значимост едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителната центитална икономическа значимост и тяхното място сред разновидностите на центиталната икономическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ЦТИЗ – центитална икономическа значимост)

Центитална
икономическа
значимост
(ЦТИЗ)
(центитален
икономически
субстантит)

Сустатитна
ЦТИЗ

Субстатна
ЦТИЗ

Запасова
ЦТИЗ

Сустатантна
ЦТИЗ

(центитален
икономически
сустатит;

(центитален
икономически
субстат;

(центитален
икономически
запас;

(центитален
икономически
сустатант;

сустатитен
икономически
центит)

субстатен икономически
центит)

запасов икономически
центит)

сустатитен
икономически
центит)

[цялостно същество на
ЦТИЗ]

[вътрешно същество на
ЦТИЗ]

[външно същество на
ЦТИЗ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
ЦТИЗ
(сътворителен
центитален
икономически
субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
пригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ЦТИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ЦТИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ЦТИЗ

Сътворителна
(пригодна)
сустатантна
ЦТИЗ

(сътворителен
центитален
икономически
сустатит;

(сътворителен
центитален
икономически
субстат;

(сътворителен
центитален
икономически
запас;

(сътворителен
центитален
икономически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически центит)

сътворителен
субстатен икономически центит)

сътворителен
запасов икономически центит)

сътворителен
сустатантен
икономически
центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИЗ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
пригодност}

{субстатна
центитална
икономическа
пригодност}

{запасова центитална икономическа пригодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
пригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

162

585

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работна (сметна) сустатитна
ЦТИЗ

Работна (сметна) субстатна
ЦТИЗ

Работна (сметна) запасова
ЦТИЗ

Работна (сметна) сустатантна
ЦТИЗ

Работна (сметна) ЦТИЗ

(работен центитален икономически сустатит;

(работен центитален икономически субстат;

(работен центитален икономически запас;

(работен центитален икономически субстантит)

(работен центитален икономически сустатант;

работен сустатитен икономически центит)

работен субстатен икономически центит)

работен запасов
икономически
центит)

работен сустатантен икономически центит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
сметна задоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
сметна задоволеност}

{запасова центитална икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

[работно външно състояние
на ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Творческа
(ползваема)
ЦТИЗ
(творчески
центитален
икономически
субстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ЦТИЗ

Творческа (ползваема) субстатна ЦТИЗ

Творческа (ползваема) запасова ЦТИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ЦТИЗ

(творчески центитален икономически сустатит;

(творчески центитален икономически субстат;

(творчески центитален икономически запас;

(творчески центитален икономически сустатант;

творчески сустатитен икономически центит)

творчески субстатен икономически центит)

творчески запасов икономически центит)

творчески сустатантен икономически центит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
ползваема задоволеност}

{запасова центитална икономическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ЦТИЗ
(изпълнителен
центитален
икономически
субстантит)
[външно състояние на
ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
задоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ЦТИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ЦТИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ЦТИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ЦТИЗ

(изпълнителен
центитален
икономически
сустатит;

(изпълнителен
центитален
икономически
субстат;

(изпълнителен
центитален
икономически
запас;

(изпълнителен
центитален
икономически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически центит)

изпълнителен
субстатен икономически центит)

изпълнителен
запасов икономически центит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
центит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИЗ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
задоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
задоволеност}

{запасова центитална икономическа задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателна
(изгодна)
ЦТИЗ
(съзидателен
центитален
икономически
субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
изгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ЦТИЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ЦТИЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ЦТИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ЦТИЗ

(съзидателен
центитален
икономически
сустатит;

(съзидателен
центитален
икономически
субстат;

(съзидателен
центитален
икономически
запас;

(съзидателен
центитален
икономически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икономически центит)

съзидателен
субстатен икономически центит)

съзидателен
запасов икономически центит)

съзидателен
сустатантен
икономически
центит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
изгодност}

{субстатна
центитална
икономическа
игодноност}

{запасова центитална икономическа изгодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ЦТИЗ
ЦТИЗ
ЦТИЗ
ЦТИЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ЦТИЗ
(унисъзидателен центитален икономически субстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
удовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен центитален
икономически
сустатит;

(унисъзидателен центитален
икономически
субстат;

(унисъзидателен центитален
икономически
запас;

(унисъзидателен центитален
икономически
сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически центит)

унисъзидателен
субстатен икономически центит)

унисъзидателен
запасов икономически центит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
центит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ЦТИЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икономическа
удовлетвореност}

{запасова центитална икономическа
удовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икономическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (implementationary centital economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икономически обтицентит, изпълнителна центитална икономическа заделеност, изпълнителен
центитален икономически интерес, (*) – изпълнителен центитален икономически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икономически субект [на субективностен изпълнителен икономически субект*
(subjectivitical implementationary economic subject)] за нейния изпълнителен
центитален икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически обтицентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във
икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); общо понятие за изпъл167
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нителна трансцентитална икономическа обтизначимост и изпълнителна инцентитала икономическа обтизначимост (той е или едното, или другото, но
не и двете заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на
центиталната икономическа обтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическото обтиизпълнение* (economic obtiimplementation),
последното като общо понятие за икономическо обтитворчество* (economic
obticreation) и икономическа обтиработа* (economic obtiwork); общо понятие
за творческа центитална икономическа обтизначимост и работна центитална икономическа обтизначимост, но не и двете заедно в тяхното цялостно
единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителната
центитална икономическа обтизначимост е изпълнителен икономически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субективностна изпълнителна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна изпълнителна оценка, т.е. е обективно-субективностна изпълнителна икономическа оценка* (objectively-subjectivitical implementationary
economic appraisement), което е същото като субектностна изпълнителна
икономическа оценка* (subjectiveneous implementationary economic appraisement). Изпълнителната центиталната икономическа обтизначимост е форма
на съществуване на изпълнителената центитална обтиикономическа
енергия* (implementationary centital obtieconomic energy) (вж. обтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена
центитална обтиикономическа активност* (implementationary centital
obtieconomic activity) (вж. обтиикономическа активност). Тя е кинестично
опредметена изпълнителена центитална обтиикономическа активност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена изпълнителена центитална обтиикономическа потенциалност* (implementationary centital obtieconomic potentiality)
(вж. обтиикономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на изпълнителното
центитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителната икономическа обтизначимост (вж. фиг. 1).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП центитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
центит
(ИП центитално
икономическо
участие;
ИП центитална
икономическа значимост)

ИП центитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически центит
(ИП центитално
икотехномическо
участие;
ИП центитален
икотехномически
принос)

ИП центитално
икореномическо
участие;
ИП икореномически центит
(ИП центитално
икореномическо
участие)

ИП центитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтицентит
(ИП икономически
диспотант)

ИП центитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтицентит
(ИП икотехномически диспотант)

ИП центитално
икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтицентит
(ИП икореномически диспотант)

ИП центитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтицентит
(ИП центитална
икономическа заделеност;
ИП центитален
икономически интерес)

ИП центитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтицентит
(ИП центитална
икотехномическа
заделеност;
ИП центитална
икотехномическа
зададеност)

ИП центитално
икореномическо
обтиучастие;
ИП икореномически обтицентит
(ИП центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Изпълнителна центитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на изпълнителното центитално икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителната центитална икономическа обтизначимост са: изпълнителна възпроизводствена центитална икономическа обтизначимост* (implementationary reproductional centital economic obtisignificance), изпълнителна производствена центитална икономическа обтизначимост*
(implementationary production centital economic obtisignificance), изпълнителна
разменна центитална икономическа обтизначимост* (implementationary
exchange centital economic obtisignificance), изпълнителна разпределителна
центитална икономическа обтизначимост* (implementationary distributional
centital economic obtisignificance), изпълнителна потребителна центитална
икономическа обтизначимост* (implementationary consumption centital
economic obtisignificance), изпълнителна стопанствена центитална икономическа обтизначимост* (implementationary protoeconomizing centital
economic obtisignificance), изпълнителна следпроизводствена центитална
икономическа обтизначимост* (implementationary post-production centital
economic obtisignificance), изпълнителна предипотребителна центитална
икономическа обтизначимост* (implementationary before-consumption centital
economic obtisignificance), изпълнителна посредническа центитална икономическа обтизначимост* (implementationary intermediationary centital
economic obtisignificance), изпълнителна бизнес икономическа обтизначимост* (implementationary business centital economic obtisignificance), изпълнителна алокативна центитална икономическа обтизначимост* (implementationary allocative centital economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална изпълнителна центитална икономическа обтизначимост* (individual
implementationary centital economic obtisignificance), фирмена изпълнителна
центитална икономическа обтизначимост* (firm implementationary centital
economic obtisignificance), обществена изпълнителна центитална икономическа обтизначимост* (social implementationary centital economic
obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителна центитална усвоявана икономическа обтизначимост* (implementationary centital assimilated economic obtisignificance)
и изпълнителна центитална създавана икономическа обтизначимост*
(implementationary centital gived economic obtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителната центитална икономическа обтизначимост са
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) изпълнителна сустатитна центитална икономическа обтизначимост* (implementationary sustatitic centital economic obtisignificance) [същото
като изпълнителен центитален икономически обтисустатит* (implementationary centital economic obtisustatite)], (2) изпълнителна субстатна центитална икономическа обтизначимост* (implementationary substatum
centital economic obtisignificance) [същото като изпълнителен центитален
икономически обтисубстат* (implementationary centital economic obtisubstatum)], (3) изпълнителна запасова центитална икономическа обтизначимост* (implementationary stock centital economic obtisignificance) [същото
като изпълнителен центитален икономически обтизапас* (implementationary centital economic obtistock)], (4) изпълнителна сустатантна центитална икономическа обтизначимост* (implementationary sustatantal centital
economic obtisignificance) [същото като изпълнителен центитален икономически обтисустатант* (implementationary centital economic obtisustatant)].
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталната
икореномическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност
са показани в табл. 1.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителната центитална икономическа обтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на центиталната икономическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИОЗ – центитална икономическа обтизначимост)

Центитална
икономическа
обтизначимост
(ЦТИОЗ)
(центитален
икономически
обтисубстантит)

Сустатитна
ЦТИОЗ

Субстатна
ЦТИОЗ

Запасова
ЦТИОЗ

Сустатантна
ЦТИОЗ

(центитален
икономически
обтисустатит;

(центитален
икономически
обтисубстат;

(центитал-ен
икономически
обтизапас;

(центитал-ен
икономически
обтисус-татант;

сустатитен
икономически
обтицентит)

субстатен икономически обтицентит)

запасов икономически обтицентит)

сустатитен
икономически
обтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИОЗ]

[вътрешно същество на
ЦТИОЗ]

[външно същество на
ЦТИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
ЦТИОЗ
(сътворителен
центитален
икономически
обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИОЗ]
{центитална
икономическа
обтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ЦТИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ЦТИОЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ЦТИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ЦТИОЗ

(сътворителен
центитален
икономически
обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икономически
обтисубстат;

(сътворителен
центитален
икономически
обтизапас;

(сътворителен
центитален икономически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически обтицентит)

сътворителен
субстатен икономически обтицентит)

сътворителен
запасов икономически
обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
обтипригодност}

{субстатна
центитална
икономическа
обтипригодност}

{запасова центитална икономическа обтипригодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Работна (сметна) ЦТИОЗ
(работен центитален икономически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИОЗ]
{центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
ЦТИОЗ

Работна (сметна) субстатна
ЦТИОЗ

Работна (сметна) запасова
ЦТИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
ЦТИОЗ

(работен центитален икономически обтисустатит;

(работен центитален икономически обтисубстат;

(работен центитален икономически обтизапас;

(работен центитален икономически обтисустатант;

работен сустатитен икономически обтицентит)

работен субстатен икономически обтицентит)

работен запасов
икономически
обтицентит)

работен сустатантен икономически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова центитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Творческа
(ползваема)
ЦТИОЗ
(творчески
центитален
икономически
обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИОЗ]
{центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ЦТИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна ЦТИОЗ

Творческа (ползваема) запасова ЦТИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ЦТИОЗ

(творчески центитален икономически обтисустатит;

(творчески центитален икономически обтисубстат;

(творчески центитален икономически обтизапас;

(творчески центитален икономически обтисустатант;

творчески сустатитен икономически
обтицентит)

творчески субстатен икономически обтицентит)

творчески запасов икономически обтицентит)

творчески сустатантен икономически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИОЗ]

[творческо външно състоя-ние
на общото същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ЦТИОЗ
(изпълнителен
центитален
икономически
обтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИОЗ]
{центитална
икономическа
обтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ЦТИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ЦТИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ЦТИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ЦТИОЗ

(изпълнителен
центитален
икономически
обтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икономически
обтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икономически
обтизапас;

(изпълнителен
центитален икономически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически обтицентит)

изпълнителен
субстатен икономически обтицентит)

изпълнителен
запасов икономически
обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
обтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИОЗ]

[външно състоя-ние на вътрешното същество на ЦТИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
обтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателна
(изгодна)
ЦТИОЗ
(съзидателен
центитален
икономически
обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИОЗ]
{центитална
икономическа
обтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ЦТИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ЦТИОЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ЦТИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ЦТИОЗ

(съзидателен
центитален
икономически
обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икономически
обтисубстат;

(съзидателен
центитален
икономически
обтизапас;

(съзидателен
центитален икономически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически обтицентит)

съзидателен
субстатен икономически обтицентит)

съзидателен
запасов икономически
обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икономическа
обтиизгодноност}

{запасова центитална икономическа обтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ЦТИОЗ
(унисъзидателен центитален икономически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИОЗ]
{центи-тална
икономическа
обтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ЦТИОЗ
ЦТИОЗ
ЦТИОЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) сустатантна
ЦТИОЗ

(унисъзидателен центитален
икономически
обтисус-татит;

(унисъзидателен центитален
икономически
обтисубстат;

(унисъзидателен центитален
икономически
обтизапас;

(унисъзидателен центитален
икономически
обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически обтицентит)

унисъзидателен
субстатен икономически обтицентит)

унисъзидателен
запасов икономически
обтицентит)

унисъзидателен
сустатантен икономически
обтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИОЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ЦТИОЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИОЗ]

[цялостно състояние на общото същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

{запасова центитална икономическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (implementationary centital economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икономически субтицентит, изпълнителен икономически диспотант, (*) – изпълнителен центитален
икономически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен
икономически субект [на субективностен изпълнителен икономически субект* (subjectivitical implementationary economic subject)] за нейния изпълнителен центитален икотехномически субтипринос (същото като изпълнителен
икотехномически субтицентит) в икотехномическото възпроизводство
(респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); общо понятие за изпълнителна трансцентитална икономическа субтизначимост и из178
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пълнителна инцентитална икономическа субтизначимост (той е или едното,
или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на центиталната икономическа субтизначимост (вж.) и един
от конкретните изрази на икономическото субтиизпълнение* (economic subtiimplementation), последното като общо понятие за икономическо субтитворчество* (economic subticreation) и икономическа субтиработа* (economic
subtiwork); общо понятие за творческа центитална икономическа субтизначимост и работна центитална икономическа субтизначимост, но не и двете
заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителната центитална икономическа субтизначимост е изпълнителен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана
субективностна изпълнителна оценка или още е субективно отражение на
обективно-необходимата субективностна изпълнителна оценка, т.е. е субективно-субективностна изпълнителна икономическа оценка* (subjectivelysubjectivitical implementationary economic appraisement), което е същото като
субективистична изпълнителен икономическа оценка* (subjectivistical
economic appraisement). Изпълнителната центиталната икономическа субтизначимост е форма на съществуване на изпълнителената центитална
субтиикономическа енергия* (implementationary centital subtieconomic energy)
(вж. субтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената
изпълнителена
центитална
субтиикономическа
активност*
(implementationary centital subtieconomic activity) (вж. субтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена изпълнителена центитална субтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена центитална субтиикономическа потенциалност* (implementationary
centital subtieconomic potentiality) (вж. субтиикономическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на изпълнителното центитално икореномическо субтиучастие.
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на изпълнителната икономическа субтизначимост (вж. фиг. 1).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП центитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
центит
(ИП центитално
икономическо
участие;
ИП центитална
икономическа значимост)

ИП центитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически центит
(ИП центитално
икотехномическо
участие;
ИП центитален
икотехномически
принос)

ИП центитално
икореномическо
участие;
ИП икореномически центит
(ИП центитално
икореномическо
участие)

ИП центитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтицентит
(ИП икономически
диспотант)

ИП центитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтицентит
(ИП икотехномически диспотант)

ИП центитално
икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтицентит
(ИП икореномически диспотант)

ИП центитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтицентит
(ИП центитална
икономическа заделеност;
ИП центитален
икономически интерес)

ИП центитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтицентит
(ИП центитална
икотехномическа
заделеност;
ИП центитална
икотехномическа
зададеност)

ИП центитално
икореномическо
обтиучастие;
ИП икореномически обтицентит
(ИП центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Изпълнителна центитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на изпълнителното центитално икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителната центитална икономическа субтизначимост са: изпълнителна възпроизводствена центитална икономическа субтизначимост* (implementationary reproductional centital economic subtisignificance), изпълнителна производствена центитална икономическа субтизначимост*
(implementationary production centital economic subtisignificance), изпълнителна разменна центитална икономическа субтизначимост* (implementationary exchange centital economic subtisignificance), изпълнителна разпределителна центитална икономическа субтизначимост* (implementationary
distributional centital economic subtisignificance), изпълнителна потребителна
центитална икономическа субтизначимост* (implementationary consumption centital economic subtisignificance), изпълнителна стопанствена центитална икономическа субтизначимост* (implementationary protoeconomizing
centital economic subtisignificance), изпълнителна следпроизводствена центитална икономическа субтизначимост* (implementationary post-production
centital economic subtisignificance), изпълнителна предипотребителна центитална икономическа субтизначимост* (implementationary beforeconsumption centital economic subtisignificance), изпълнителна посредническа
центитална икономическа субтизначимост* (implementationary intermediationary centital economic subtisignificance), изпълнителна бизнес икономическа субтизначимост* (implementationary business centital economic
subtisignificance), изпълнителна алокативна центитална икономическа
субтизначимост* (implementationary allocative centital economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална изпълнителна центитална икономическа субтизначимост* (individual implementationary centital economic
subtisignificance), фирмена изпълнителна центитална икономическа субтизначимост* (firm implementationary centital economic subtisignificance), обществена изпълнителна центитална икономическа субтизначимост*
(social implementationary centital economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнителна центитална усвоявана икономическа субтизначимост* (implementationary centital assimilated economic subtisignificance) и изпълнителна центитална създавана икономическа субтизначимост* (implementationary centital gived economic subtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителната центитална икономическа субтизначимост са
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) изпълнителна сустатитна центитална икономическа субтизначимост* (implementationary sustatitic centital economic subtisignificance) [същото
като изпълнителен центитален икономически субтисустатит* (implementationary centital economic subtisustatite)], (2) изпълнителна субстатна
центитална икономическа субтизначимост* (implementationary substatum
centital economic subtisignificance) [същото като изпълнителен центитален
икономически субтисубстат* (implementationary centital economic subtisubstatum)], (3) изпълнителна запасова центитална икономическа субтизначимост* (implementationary stock centital economic subtisignificance) [същото
като изпълнителен центитален икономически субтизапас* (implementationary centital economic subtistock)], (4) изпълнителна сустатантна центитална икономическа субтизначимост* (implementationary sustatantal centital
economic subtisignificance) [същото като изпълнителен центитален икономически
субтисустатант*
(implementationary
centital
economic
subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
центиталната икореномическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителната центитална икономическа субтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на центиталната икономическа субтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИСЗ – центитална икономическа субтизначимост)

Центитална
икономическа
субтизначимост (ЦТИСЗ)
(центитален
икономически
субтисубстантит)

Сустатитна
ЦТИСЗ

Субстатна
ЦТИСЗ

Запасова
ЦТИСЗ

Сустатантна
ЦТИСЗ

(центитален
икономически
субтисустатит;

(центитален
икономически
субтисубстат;

(центитален
икономически
субтизапас;

(центитален
икономически
субтисустатант;

сустатитен
икономически
субтицентит)

субстатен икономически
субтицентит)

запасов икономически
субтицентит)

сустатитен икономически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИСЗ]

[вътрешно същество на
ЦТИСЗ]

[външно същество на
ЦТИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
ЦТИСЗ
(сътворителен
центитален
икономически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
субтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ЦТИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ЦТИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ЦТИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ЦТИСЗ

(сътворителен
центитален
икономически
субтисустатит;

(сътворителен
центитален икономически
субтисубстат;

(сътворителен
центитален
икономически
субтизапас;

(сътворителен
центитален икономически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически субтицентит)

сътворителен
субстатен икономически субтицентит)

сътворителен
запасов икономически субтицентит)

сътворителен
сустатантен икономически субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИСЗ]

[общо състоя-ние
на общото
същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтипригодност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтипригодност}

{запасова центитална икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтипригодност}

(вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икономина икономичесна икономически сустит)
ка субстанция)
ческа суперстанта)

(вид специфант
на икономически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Работна (сметна) ЦТИСЗ
(работен центитален икономически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
ЦТИСЗ

Работна (сметна) субстатна
ЦТИСЗ

Работна (сметна) запасова
ЦТИСЗ

Работна (смет-на)
сустатантна
ЦТИСЗ

(работен центитален икономически субтисустатит;

(работен центитален икономически субтисубстат;

(работен центитален икономически субтизапас;

(работен центитален икономически субтисустатант;

работен сустатитен икономически субтицентит)

работен субстатен икономически субтицентит)

работен запасов
икономически
субтицентит)

работен сустатантен икономически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИСЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИСЗ]

[работно външно състояние на
общото същество
на ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност на
форма на икономически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Творческа
(ползваема)
ЦТИСЗ
(творчески
центитален
икономически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ЦТИСЗ

Творческа (ползваема) субстатна ЦТИСЗ

Творческа (ползваема) запасова ЦТИСЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ЦТИСЗ

(творчески центитален икономически субтисустатит;

(творчески центитален икономически субтисубстат;

(творчески центитален икономически субтизапас;

(творчески центитален икономически субтисустатант;

творчески сустатитен икономически субтицентит)

творчески субстатен икономически субтицентит)

творчески запасов икономически субтицентит)

творчески сустатантен икономически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИСЗ]

[творческо външно състоя-ние
на общото същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност на
форма на икономически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ЦТИСЗ
(изпълнителен
центитален
икономически
субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
субтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ЦТИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ЦТИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ЦТИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ЦТИСЗ

(изпълнителен
центитален
икономически
субтисустатит;

(изпълнителен
центитален икономически
субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икономически
субтизапас;

(изпълнителен
центитален икономически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтицентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтицентит)

изпълнителен
запасов икономически субтицентит)

изпълнителен
сустатантен икономически субтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИСЗ]

[външно състоя-ние на вътрешното същество на ЦТИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателна
(изгодна)
ЦТИСЗ
(съзидателен
центитален
икономически
субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
субтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ЦТИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ЦТИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ЦТИСЗ

Съзидателна (изгодна) сустатантна ЦТИСЗ

(съзидателен
центитален
икономически
субтисустатит;

(съзидателен
(съзидателен
центитален ико- центитален икономически
номически
субтисубстат;
субтизапас;

(съзидателен
центитален икономически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтицентит)

съзидателен
субстатен икономически субтицентит)

съзидателен
запасов икономически субтицентит)

съзидателен сустатантен икономически
субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИСЗ]

[вътрешно състояние на общото
същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтиизгодноност}

{запасова центитална
икономическа
субтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа
субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ЦТИСЗ
ЦТИСЗ
ЦТИСЗ
ЦТИСЗ
Унисъзидателна (удовлетво- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател-ен
ряваща)
ен центитален
ен центитален
ен центитален
центитален икоЦТИСЗ
икономически
икономически
икономически
номически субсубтисустатит;
субтисубстат;
субтизапас;
тисустатант;
(унисъзидателен центитален икономически
субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
субтиудовлетворе-ност}
(вид икономически специфит)

унисъзидателен
сустатитен икономически субтицентит)

унисъзидателен
субстатен икономически субтицентит)

унисъзидателен
запасов икономически субтицентит)

унисъзидателен
сустатантен икономически субтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИСЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ЦТИСЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИСЗ]

[цялостно състояние на общото
същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

{запасова центитална икономическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономи-чески
сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (implementationary centital ecorenomic allotment) – същото като изпълнителен икореномически обтицентит и като изпълнително центитално икореномическо обтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (implementationary centital ecotechnomic assignment) – същото като изпълнителен центитален икотехномически обтипринос и изпълнителен иконотехмически обтицентит.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (implementationary centital ecotechnomic allotment) – същото като из-
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пълнителен центитален икотехномически обтипринос и изпълнителен иконотехмически обтицентит.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (implementationary centital ecounirenomic allotment) – същото като
изпълнителен икоуниреномически обтицентит и като изпълнителен центитално икоуниреномическо обтиучастие.

190

613

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (implementationary ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икокореномически обтисубстантит, изпълнителна икокореномическа заделеност (*) – икокореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икокореномически субект [на субстантивностен изпълнителен икокореномически субект* (substantivitical implementationary ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от изпълнителна
икономическа обтизначимост (същото като изпълнителен икономически обтисубективит и изпълнителен икономически интерес) и изпълнителен икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически обтиобективит и като изпълнителна икотехномическа зададеност) (както и
общо понятие за изпълнителна икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за изпълнително икономическа обтизначимост и изпълнителен икотехномически
обтипринос) и изпълнително икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където изпълнителната икономическа обтизначимост е изпълнителна икономическа
оценка на изпълнителния икотехномически обтипринос; една от разновидностите на икокореномическото обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази
на икокореномическото обтиизпълнение* (ecocorenomic obtiimplementation),
последното като общо понятие за икокореномическо обтитворчество* (ecocorenomic obticreation) и икокореномическа обтиработа* (ecocorenomic obtiwork); общо понятие за творческо икокореномическо обтиучастие и работно
икокореномическо обтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно
единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното
икокореномическо обтиучастие е изпълнителен икокореномически ингредиент
в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна изпълнителна
оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна изпълнителна икокореномическа оценка* (objectively-substantivitical implementationary ecocorenomic appraisement). Изпълнителното икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на изпълнителната обтиикокореномическа енергия* (implementationary obtiecocorenomic energy) (вж. обтиикокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителна
1
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обтиикокореномическа активност* (implementationary obtiecocorenomic activity) (вж. обтиикокореномическа активност). То е кинестично опредметена
изпълнителна обтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена изпълнителна обтиикокореномическа потенциалност*
(implementationary obtiecocorenomic potentiality) (вж. обтиикокореномическа
потенциалност).
Изпълнителното икокореномическо обтиучастие е обективен изпълнителен икокореномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим изпълнителен икокореномически ингредиент* (objectively-indispensable implementationary ecocorenomic ingredient) [на обективно-изискван изпълнителен икокореномически ингредиент* (objectively-required implementationary ecocorenomic ingredient)] и в частност – на обективно-необходимо изпълнително
икокореномическо участие* (objectively-indispensable implementationary ecocorenomic participation (share)) [на обективно-изисквано изпълнителен икокореномическо участие* (objectively-required implementationary ecocorenomic
participation (share)]. По-своята природа той е оптимален изпълнителен икореномически ингредиент* (optimal implementationary ecocorenomic ingredient)
[в частност оптимално изпълнително икокореномическо участие* (optimal
implementationary ecocorenomic participation (share))] и неговото формиране се
моделира, респ. се определя с помощта на методите на математическото програмиране, за което е необходимо да бъде построена съответна на неговата
обективна природа целева функция (вж. целева икономическа функция) и да
бъдат зададени присъщите му ограничителни условия (вж. ограничителни
икономически условия), произтичащи от ограничеността на икокореномическите ресурси (вж. моделиране на икономическите системи, модел на икономическата система, математическо моделиране на икономическите системи,
математическо програмиране в икономиката). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално обективнонеобходимо изпълнително икокореномическо участие* (individual objectively-indispensable implementationary ecocorenomic participation (share)) (съкратено: индивидуалнонеобходимо изпълнително икокореномическо участие),
фирмено обективнонеобходимо изпълнително икокореномическо участие*
(firm objectively-indispensable implementationary ecocorenomic participation
(share)) (съкратено: фирменонеобходимо изпълнително икокореномическо
участие), обществено обективнонеобходимо изпълнително икокореномическо участие* (social objectively-indispensable implementationary ecocorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------participation (share)) (съкратено: общественонеобходимо изпълнително икокореномическо участие и т.н.
Икокореномическото обтиучастие акцентира върху дейността на изпълнителния икокореномически субект, който формира структурата на изпълнителния икокореномически обтиингредиент, последният в качеството му на икокореномически диспозант (т.е. като съотношение между икокореномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на изпълнителното икокореномическо обтиучастие са: (1) изпълнително трансцентитално
икокореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икокореномически
обтитрансцентит, същото като изпълнителна икокореномическа зададеност
и като изпълнителна икокореномическа заделеност), (2) изпълнително инцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икокореномически обтиинцентит и като изпълнителна инцентитална икокореномическа заделеност), (3) изпълнително центитално икокореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икокореномически обтицентит и като изпълнителен центитална икокореномическа заделеност), (4) изпълнително
уницентитално икокореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен
икокореномически обтиуницентит и като изпълнителна уницентитална икокореномическа заделеност) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако не е посочено друго,
под изпълнително икокореномическо обтиучастие обикновено се подразбира
изпълнителното трансцентитално икокореномическо обтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП трансцентитално икокореномическо участие;
ИП икокореномически трансцентит
(ИП трансцентитално икокореномическо участие;
ИП икокореномическо участие)

ИП инцентитално
икокореномическо участие;
ИП икокореномически инцентит
(ИП инцентитално
икокореномическо
участие)

ИП трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
ИП икокореномически субтитрансцентит
(ИП икокореномическа ценностност;
ИП икокореномическа отдаденост)

ИП инцентитално икокореномичес-ко субтиучастие;
ИП икокореномически субтиинцентит
(ИП икокореномическа феност)

ИП трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
ИП икокореномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икокореномическа
заделеност;
ИП икокореномическа заделеност)

ИП инцентитал-

ИП центитално
икокореномическо участие;
ИП икокореномически центит
(ИП центитално
икокореномическо участие)

ИП центитално
икокореномическо субтиучастие;
ИП икокореномически субтицентит
(ИП икокореномически диспотант)

ИП центитално
икокореномическо обтиучастие;
ИП икокореномически обтицентит
(ИП центитална
икокореномическа
заделеност)

но икокореномичес-ко обтиучастие;
ИП икокореномически обтиинцентит
(ИП инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на изпълнителното икокореномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ИП – изпълнителен; обти –
обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като
съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП икореномическо участие;
ИП икореномически субстантит

ИП икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически субстантит

ИП икокореномическо участие;
ИП икокореномичес-ки субстантит

ИП икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтисубстантит;
ИП икореномическа
реализираност

ИП икоуниреномическо субтиучастие;

ИП икокореномическо субтиучастие;

ИП икоуниреномически субтисубстантит;

ИП икокореномически субтисубстантит;

ИП икоуниреномическа реализираност

ИП икокореномическа реализираност

ИП икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтисубстантит;
ИП икоуниреномическа заделеност

ИП икокореномическо обтиучастие;
ИП икокореномически обтисубстантит;
ИП икокореномическа заделеност

ИП икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтисубстантит;
ИП икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Изпълнително икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности
(ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното икокореномическо обтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИКРОУ – икокореномическо обтиучастие)

Икокореномическо обтиучастие
(ИКРОУ)
(икокореномически обтисубстантит)
{икокореномическа заделeност}

Уницентитално ИКРОУ

Трансцентитално ИКРОУ

Инцентитално
ИКРОУ

Центитално
ИКРОУ

(икокореномически обтиуницентит)

(икокореномически обтитрансцентит)

(икокореномически обтиинцентит)

(икокореномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИКРОУ]

[вътрешна определеност на
ИКРОУ]

[външна определеност на
ИКРОУ]

[общо понятие
за определност
на ИКРОУ]

{уницентитална икокореномическа заделеност}

{трансцентитална икокореномическа
заделеност}

{инцентитална икокореномическа заделеност}

{центитална
икокореномическа заделеност}

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа същност)

(вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИКРОУ
(сътворителен
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРОУ]
{сътвортелна
икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИКРОУ

(сътворителен
икокореномически обтиуницентит)

(сътворителен
икокореномически обтитрансцентит)

(сътворителен
икокореномически обтиинцентит)

(сътворителен
икокореномически обтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРОУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИКРОУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИКРОУ]

{сътворителна
уницентитална икокореномическа заделеност;

{сътворителна
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

уницентитална икокореномическа обтипригодност}

трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{сътворителна {сътворителна
инцентитална ценититална
икокореномиикокореномическа заделеческа заделеност;
ност;
центитална
инцентитална
икокореномиикокореномическа обтиприческа обтипгодност}
ригодност}

(вид специфант
на икокореномически диспозит)

(вид специфант
на икокореномическа същност)

7

(вид специфант
на икокореномическо явление)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИКРОУ
(работен икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИКРОУ]
{работна икокореномическа
заделeност;
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИКРОУ

Работно (сметно) трансцентитално ИКРОУ

Работно (сметно) инцентитално ИКРОУ

Работно (сметно) центитално
ИКРОУ

(работен икокореномически
обтиуницентит)

(работен икокореномически
обтитрансцентит)

(работен икокореномически
обтиинцентит)

(работен икокореномически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИКРОУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИКРОУ]

{работна уницентитална
икокореномическа заделеност;

{работна
трансцентитална икокореномическа заделеност;

{работна инцентитална
икокореномическа заделеност;

{работна центитална икокореномическа
заделеност;

уницентитална икокореномическа сметна обтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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Творческо
(ползваемо)
ИКРОУ
(творчески
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРОУ]
{творческа
икокореномическа заделeност;
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИКРОУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИКРОУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИКРОУ

Творческа (ползваемо) центитално ИКРОУ

(творчески икокореномически
обтиуницентит)

(творчески икокореномически
обтитрансцентит)

(творчески икокореномически
обтиинцентит)

(творчески икокореномически
обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРОУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИКРОУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИКРОУ]

{творческа
уницентитална икокореномическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{творческа
инцентитална
икокореномическа заделеност;

{творческа
центитална
икокореномически заделеност;

уницентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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Изпълнително
(задоволяващо) ИКРОУ
(изпълнителен
икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИКРОУ]
{изпълнителна
икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИКРОУ

(изпълнителен
икокореномически обтиуницентит)

(изпълнителен
икокореномически обтитрансцентит)

(изпълнителен
икокореномически обтиинцентит)

(изпълнителен
икокореномически обтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[външно състояние на външната определеност на
ИКРОУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИКРОУ]

{изпълнителна
уницентитална икокореномическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{изпълнителна инцентитална икокореномическа
заделеност;

{изпълнителна
центитална
икокореномическа заделеност;

уницентитална икокореномическа обтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа обтизадоволеност}

центитална
икокореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически диспозит)

(вид форма на
икокореномическа същност)

(вид форма на
икокореномическо явление)

(вид форма на
икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИКРОУ
(съзидателен
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИКРОУ]
{съзидателна
икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИКРОУ

(съзидателен
икокореномически обтиуницентит)

(съзидателен
икокореномически обтитрансцентит)

(съзидателен
икокореномически обтиинцентит)

(съзидателен
икокореномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИКРОУ]

{съзидателна
уницентитална икокореномическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икокореномическа заделеност;

{съзидателна
центитална
икокореномическа заделеност;

уницентитална икокореномическа обтиизгодност}

трансцентитална икокореномическа
обтиизгодност}

инцентитална
икокореномическа обтиизгодност}

центитална
икокореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически диспозит)

(вид съдържание на икокореномическа същност)

(вид съдържание на икокореномическо явление)

(вид съдържание на икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИКРОУ
(унисъзидателен икокореномически
обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИКРОУ]
{унисъзидателна икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИКРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИКРОУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИКРОУ
ИКРОУ

(унисъзидателен (унисъзидателен
икокореномиикокореномически обтиуни- чески обтитранцентит)
сцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икокореномиикокореномически обтиинчески обтиценцентит)
тит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИКРОУ]

{унисъзидателна уницентитална икокореномическа
заделеност;

{унисъзидателна трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{унисъзидателна инцентитална икокореномическа
заделеност;

{унисъзидателна центитална икокореномическа заделеност;

уницентитална икокореномическа обтиудовлетвореност}

трансцентитална икокореномическа обтиудовлетвореност}

инцентитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически диспозит)

(вид специфит
на икокореномическа същност)

(вид специфит
на икокореномическо явление)

(вид специфит
на икокореномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното икокореномическо обтиучастие са: изпълнително възпроизводствено икокореномическо обтиучастие* (implementationary
reproductional ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително производствено икокореномическо обтиучастие* (implementationary production
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително разменно икокореномическо обтиучастие* (implementationary exchange ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително разпределително икокореномическо
обтиучастие* (implementationary distributional ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), изпълнително потребително икокореномическо обтиучастие*
(implementationary consumption ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително стопанствено икокореномическо обтиучастие* (implementa12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tionary protoeconomizing ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително следпроизводствено икокореномическо обтиучастие* (implementationary post-production ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително
предипотребително икокореномическо обтиучастие* (implementationary
before-consumption ecocorenomic obtiparti-cipation (obtishare)), изпълнително
посредническо икокореномическо обтиучастие* (implementationary intermediationary ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително бизнес
икокореномическо обтиучастие* (implementationary business ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), изпълнително алокативно икокореномическо
обтиучастие* (implementationary allocative ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително икокореномическо обтиучастие* (individual implementationary ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено изпълнително икокореномическо обтиучастие* (firm implementationary ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено изпълнително икокореномическо обтиучастие* (social implementationary ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително усвоявано икокореномическо обтиучастие*
(implementationary assimilated ecocorenomic subtiparticipation (obtishare)) и изпълнително създавано икокореномическо обтиучастие* (implementationary
gived ecocorenomic obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното икокореномическо обтиучастие са (1) изпълнително сустатитно икокореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икокореномически обтисустатит), (2) изпълнително субстатно икокореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икокореномически обтисубстат), (3) изпълнително запасово икокореномическо обтиучастие (същото
като изпълнителен икокореномически обтизапас), (4) изпълнително сустатантно икокореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икокореномически обтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на изпълнителното икокореномическо обтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРОУ –
икокореномическо обтиучастие)

Икокореномическо обтиучастие
(ИКРОУ)
(икокореномически обтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРОУ
(сътворителен
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРОУ]
{икокореномическа обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сустатитно
ИКРОУ

Субстатно
ИКРОУ

Запасово
ИКРОУ

Сустатантно
ИКРОУ

(икокореномически обтисустатит)

(икокореномически обтисубстат)

(икокореномически обтизапас)

(икокореномически обтисустатант)

[цялостно същество на
ИКРОУ]

[вътрешно същество на
ИКРОУ]

[външно същество на
ИКРОУ]

[общо понятие
за същество
на ИКРОУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИКРОУ

Сътворително
(пригодно)
сустатантно
ИКРОУ

(сътворителен
икокореномически обтисустатит)

(сътворителен
икокореномически обтисубстат)

(сътворителен
икокореномически обтизапас)

(сътворителен
икокореномически обтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИКРОУ]

[общо състояние на външното
същество на
ИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа обтипригодност}

{субстатна
икокореномическа обтипригодност}

{запасова икокореномическа
обтипригодност}

{сустатантна икокореномическа обтипригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)

(вид специфант
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) сустатитно
ИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно ИКРОУ

(работен икокореномически обтисустатит)

(работен икокореномически
обтисубстат)

(работен икокореномически
обтизапас)

(работен икокореномически обтисустатант)

[работно вън[работно вън- шно състояние
шно състояние на цялостното
на
същество на
ИКРОУ]
ИКРОУ]
{икокореноми- {сустатитна
ческа сметна икокореномиобтизадоволе- ческа сметна
ност}
обтизадоволеност}
(разновидност
на икокорено- (разновидност
мическа форна форма на
ма)
икокореномически сустит)

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИКРОУ]

[работно външно [работно външсъстояние на
но състояние
външното съна общото същество на
щество на
ИКРОУ]
ИКРОУ]
{запасова ико{сустатанткореномическа
на икокореносметна обти- мическа сметзадоволеност}
на обтизадоволеност}
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

Работно (сметно) ИКРОУ
(работен икореномически
обтисубстантит)

{субстатна
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИКРОУ
(творчески
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРОУ]
{икокореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИКРОУ

Творческо (ползваемо) запасово
ИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИКРОУ

(творчески
икокореномически обтисустатит)

(творчески икокорено-мически
обтисубстат)

(творчески икокореномически
обтизапас)

(творчески икокореномически
обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на ИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИКРОУ]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ИКРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икокореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

16

(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРОУ
(изпълнителен
икокореномически обтисубстантит)
{икокореномическа обтизадоволеност}
[външно състояние на
ИКРОУ]
(вид икокореномическа форма)

Съзидателно
(изгодно)
ИКРОУ
(съзидателен
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ИКРОУ]
{икокореномическа обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИКРОУ

Изпълнител-но
(задоволяващо) сустатантно ИКРОУ

(изпълнителен
икокореномически обтисустатит)

(изпълнителен
икокореномически обтисубстат)

(изпълнителен
икокореномически обтизапас)

(изпълнителен
икокореномически обтисустатант)

[външно
състо-яние на
цялост-ното
същество на
ИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИКРОУ]

[външно състоя- [външно състоние на външното яние на общото
същество на
същество на
ИКРОУ]
ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
икокореномическа обтизадоволеност}

{запасова икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
(вид форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

Съзидателно
(изгодно)
сустатитно
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИКРОУ

(съзидателен
икокореномически обтисустатит)

(съзидателен
икокореномичес-ки обтисубстат)

(съзидателен
икокореномически обтизапас)

(съзидателен
икокореномически обтисустатант)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа обтиизгодност}

{субстатна
икокореномическа обтиизгодност}

{запасова икокореномическа
обтиизгодност}

{сустатантна икокореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- но (удовлетвоУнисъзидател- ряващо) суста- рява-що) субсно (удовлеттитно ИКРОУ
татно ИКРОУ
воряващо)
(унисъзидател- (унисъзидателИКРОУ
ен икокореноен икокорено(унисъзидате- мически обтимически обтилен икокоресустатит)
субстат)
номически
[цялостно съсобтисубстан- [цялостно състояние
на
цятояние на въттит)
лостното сърешното същес[цялостно съсщество на
тво на
тояние на
ИКРОУ]
ИКРОУ]
ИКРОУ]
{сустатитна
{субстатна
{икокореноми- икокореномиикокореномическа обтиуческа обтиуческаобти
довлетворедовлетвореудовлетвореност}
ност}
ност}
(вид икокоре- (вид специфит (вид специфит
номически спе- на икокорено- на икокореномицифит)
мически сусческа субстантит)
ция)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИКРОУ

Унисъзида-телно (удовлетворяващо) сустатантно ИКРОУ

(унисъзидателен икокореномически обтизапас)

(унисъзидателен икокореномически обтисустатант)

[цялостно състояние на външното същество
на ИКРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИКРОУ]

{запасова икокореномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икокореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

02-70 ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ (implementationary ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
изпълнително икокореномическо обтиучастие;
изпълнително инцентитално икокореномическо обтиучастие;
изпълнително трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
изпълнително уницентитално икокореномическо обтиучастие;
изпълнително центитално икокореномическо обтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (implementationary ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икокореномически субтисубстантит, (*) – икокореномически ингредиент, който като субективна проекция
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на изпълнителен икокореномически
субект [на субстантивностен изпълнителен икокореномически субект*
(substantivitical implementationary ecocorenomic subject)] във икокореномичес18
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от изпълнителна икономическа субтизначимост (същото като изпълнителен икономически субтисубективит) и изпълнителен икотехномически субтипринос (същото като изпълнителен икотехномически субтиобективит) (както и общо понятие за изпълнително икореномическо субтиучастие (в
т.ч. и за изпълнителна икономическа субтизначимост и изпълнителен икотехномически субтипринос) и изпълнително икоуниреномическо субтиучастие,
които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности),
където изпълнителната икономическа субтизначимост е икономическа оценка
на изпълнителния икотехномически субтипринос; една от разновидностите на
икокореномическото субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на
икокореномическото субтиизпълнение* (ecocorenomic subtiimplementation),
последното като общо понятие за икокореномическо субтитворчество*
(ecocorenomic subticreation) и икокореномическа субтиработа* (ecocorenomic
subtiwork); общо понятие за творческо икокореномическо субтиучастие и работно икокореномическо субтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното
икокореномическо субтиучастие е изпълнителен икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна изпълнителна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата
субстантивностна
изпълнителна
оценка,
т.е.
е
субективносубстантивностна изпълнителна икокореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical implementationary ecocorenomic appraisement). Изпълнителното
икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на изпълнителната субтиикокореномическа енергия* (implementationary subtiecocorenomic
energy) (вж. субтиикококореномическа дейност) и отношение на признаване
на приложената изпълнителна субтиикокореномическа активност*
(implementationary subtiecocorenomic activity) (вж. субтиикококореномическа
активност). То е кинестично опредметена изпълнителна субтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителна субтиикокореномическа потенциалност* (implementationary subtiecocorenomic
potentiality) (вж. субтиикокореномическа потенциалност).
Изпълнителното икокореномическо субтиучастие акцентира върху
дейността на изпълнителния икокореномически субект, който формира структурата на изпълнителния икокореномически субтиингредиент, последният в
качеството му на икокореномически диспозант (т.е. като съотношение между
икокореномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според
19
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на изпълнителното икокореномическо субтиучастие са: (1) изпълнително трансцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икокореномически субтитрансцентит и същото като изпълнителен икокореномическа ценностност и като изпълнителна икокореномическа
отдаденост), (2) изпълнително инцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икокореномически субтиинцентит и като изпълнителна икокореномическа феност), (3) изпълнително центитално икокореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икокореномически
субтицентит и като изпълнителен икокореномически диспотант), (4) изпълнително уницентитално икокореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икокореномически субтиуницентит и като изпълнителен икокореномически диспотит) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под
изпълнително икокореномическо субтиучастие обикновено се подразбира изпълнителното трансцентитално икокореномическо субтиучастие.
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП трансцентитално икокореномическо участие;
ИП икокореномически трансцентит
(ИП трансцентитално икокореномическо участие;
ИП икокореномическо участие)

ИП инцентитално икокореномическо участие;
ИП икокореномически инцентит
(ИП инцентитално икокореномическо участие)

ИП центитално
икокореномическо участие;
ИП икокореномически центит
(ИП центитално
икокореномическо участие)

ИП трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
ИП икокореномически субтитрансцентит
(ИП икокореномическа ценностност;
ИП икокореномическа отдаденост)

ИП инцентитално икокореномичес-ко субтиучастие;
ИП икокореномически субтиинцентит
(ИП икокореномическа феност)

ИП центитално
икокореномическо субтиучастие;
ИП икокореномически субтицентит
(ИП икокореномически диспотант)

ИП трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
ИП икокореномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икокореномическа
заделеност;
ИП икокореномическа заделеност)

ИП инцентитал-

ИП центитално
икокореномическо обтиучастие;
ИП икокореномически обтицентит
(ИП центитална
икокореномическа
заделеност)

но икокореномическо обтиучастие;
ИП икокореномически обтиинцентит
(ИП инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на изпълнителното икокореномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ИП – изпълнителен; обти –
обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като
съответния неподчертан текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП икореномическо участие;
ИП икореномически субстантит

ИП икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически субстантит

ИП икокореномическо участие;
ИП икокореномически субстантит

ИП икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтисубстантит;
ИП икореномическа
реализираност

ИП икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтисубстантит;

ИП Икокореномическо субтиучастие;
ИП икокореномически субтисубстантит;

ИП икоуниреномическа реализираност

ИП икокореномическа реализираност

ИП икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтисубстантит;
ИП икоуниреномическа заделеност

ИП икокореномическо обтиучастие;
ИП икокореномически обтисубстантит;
ИП икокореномическа заделеност

ИП икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтисубстантит;
ИП икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Изпълнително икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности
(ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното икокореномическо субтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икокореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИКРСУ – икокореномическо субтиучастие)

Икокореномическо субтиучастие
(ИКРСУ)
(икокореномически субтисубстантит)
{икокореномическа реализираност}

Уницентитално ИКРСУ

Трансцентитално ИКРСУ

Инцентитално
ИКРСУ

Центитално
ИКРСУ

(икокореномически субтиуницентит)

(икокореномически субтитрансцентит)

(икокореномически субтиинцентит)

(икокореномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИКРСУ]

[вътрешна определеност на
ИКРСУ]

[външна определеност на
ИКРСУ]

[общо понятие
за определност
на ИКРСУ]

{уницентитална икокореномическа реализираност;

{трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{инцентитална икокореномическа реализираност;

{центитална
икокореномическа реализираност;

икокореномически диспотит}

икокореномическа отдаденост}

икокореномическа феност}

икокореномически диспотант}

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа същност)

(вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ИКРСУ
(сътворителен
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие за състояние на
ИКРСУ]
{сътворителна икокореномическа реализираност;
икокореномимическа субтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) центитално
ИКРСУ

(сътворителен
икокореномически субтиуницентит)

(сътворителен
икокореномически субтитрансцентит)

(сътворителен
икокореномически субтиинцентит)

(сътворителен
икокореномически субтицентит)

[общо състоя[общо състояние
ние на цялостна вътрешната
ната определе- определеност на
ност на ИКРСУ]
ИКРСУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИКРСУ]

[общо състояние на общата
определеност
на ИКРСУ]

{сътворителна
уницентитална икокореномическа реализираност;

{сътворителна
трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{сътворителна {сътворителинцентитална на центиталикокореномина икокореноческа реализи- мическа реалираност;
зираност;

сътворителен
икокореномически диспотит;

сътворителна
икокореномическа отдаденост;

сътворителна
икокореномическа феност;

сътворителен
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа субтипригодност}

трансцентитална икокореномическа субтипригодност}

инцентитална
икокореномическа субтипригодност}

центитална
икокореномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икокореномически диспозит)

(вид специфант
на икуниореномическа същност)

(вид специфант
на икокореномическо явление)

(вид специфант на икокореномически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИКРСУ
(работен икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
ИКРСУ]
{работна икокореномическа реализираност;
икокореномическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИКРСУ

Работно (сметно) трансцентитално ИКРСУ

Работно (сметно) инцентитално ИКРСУ

Работно (сметно) центитално ИКРСУ

(работен икокореномически
субтиуницентит)

(работен икокореномически
субтитрансцентит)

(работен икокореномически
субтиинцентит)

(работен икокореномически
субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИКРСУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИКРСУ]

{работна уницентитална
икокореномическа реализираност;

{работна
трансцентитална икокореномическа реализираност;

{работна инцентитална
икокореномическа реализираност;

{работна центитална икокореномическа
реализираност;

работен икокореномически
диспотит;

работна икокореномическа
отдаденост;

работна икокореномическа
феност;

работен икоуниреномически диспотант;

уницентитална икокореномическа сметна субтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИКРСУ
(творчески
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРСУ]
{творческа
икокореномическа реализираност;
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИКРСУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИКРСУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
центитално
ИКРСУ

(творчески икокореномически
субтиуницентит)

(творчески икокореномически
субтитрансцентит)

(творчески икокореномически
субтиинцентит)

(творчески
икокореномичес-ки субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРСУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИКРСУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност
на ИКРСУ]

{творческа
уницентитална икокореномическа реализираност;

{творческа
трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{творческа инцентитална
икокореномическа реализираност;

{творческа
центитална
икокореномическа реализираност;

творчески икокореномически
диспотит;

творческа икокореномическа
отдаденост;

творческа икокореномическа
феност;

творчески
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително (задоволяващо) ИКРСУ
(изпълнителен икокореномически
субтисубстантит)
[външно състояние на
ИКРСУ]
{изпълнителна икокореномическа реализираност;
икокореномическа субтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИКРСУ

(изпълнителен
икокореномически субтиуницентит)

(изпълнителен
икокореномически субтитрансцентит)

(изпълнителен
икокореномически субтиинцентит)

(изпълнителен
икокореномически субтицен-тит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИКРСУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИКРСУ]

[външно състояние на външната определеност на ИКРСУ]

[външно състояние на общата
определеност
на ИКРСУ]

{изпълнителна
уницентитална икокореномическа реализираност;

{изпълнителна
трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{изпълнителна
инцентитална
икокореномическа реализираност;

{изпълнителна центитална икокореноми-ческа реализи-раност;

изпълнителен
икокореномически диспотит;

изпълнителна
икокореномическа отдаденост;

изпълнителна
икокореномическа феност;

изпълнителен
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа субтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа субтизадоволеност}

центитална
икокореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически диспозит)

(вид форма на
икокореномическа същност)

(вид форма на
икокореномическо явление)

(вид форма на
икокореномически диспозант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИКРСУ
(съзидателен
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИКРСУ]
{съзидателна
икокореномическа реализираност;
икокореномическа субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) центитално
ИКРСУ

(съзидателен
икокореномически субтиуницентит)

(съзидателен
икокореномически субтитрансцентит)

(съзидателен
икокореномически субтиинцентит)

(съзидателен
икокореномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на обща-та определеност на
ИКРСУ]

{съзидателна
уницентитална икокореномическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икокореномическа реализираност;

{съзидателна
центитална
икокореномическа реализираност;

съзидателен
икокореномически диспотит;

съзидателна
икокореномическа отдаденост;

съзидателна
икокореномическа феност;

съзидателен
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа субтиизгодност}

трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

инцентитална
икокореномическа субтиизгдоност}

центитална
икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически диспозит)

(вид съдържание на икокореномическа същност)

(вид съдържание на икокореномическо явление)

(вид съдържание на икокореномически диспозант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИКРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИКРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) инцентитално ИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) центитално ИКРСУ

Унисъзидател- (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидатеикокореномиикокореномиикокореномилен икокорено (удовлетвочески
субтиучески
субтитчески
субтиинномически
субряващо)
ницентит)
рансцентит)
центит)
тицентит)
ИКРСУ
[цялостно със- [цялостно състо- [цялостно със[цялостно със(унисъзидатетояние
на
цяяние
на
вътрештояние
на
вънтояние на облен икокорелостната опрената определешната опредеща-та опреденомически
деленост
на
ност
на
ИКРСУ]
леност
на
леност на
субтисубстанИКРСУ]
ИКРСУ]
ИКРСУ]
тит)
{унисъзида[цялостно със- {унисъзидател- {унисъзидател- {унисъзидателна
трансценна
уницентина
инцентителна
центитояние на
титална
икотална икокотална икокотална икокоИКРСУ]
кореномическа
реномическа
реномическа
реномическа
{унисъзидател- реализираност; реализираност; реализираност;
реализирана икокореноност;
мическа реалиунисъзидатеунисъзидателунисъзидателунисъзидатезираност;
лен икокоренона икокоренона икокорено- лен икокореномически дисикокореномическа отдамическа фемически диспотит;
мическа субденост;
ност;
потант;
тиудовлетвоуницентиталтрансцентиинцентитална
центитална
реност}
на икокоренотална икокоикокореномиикокореномическа субтиреномическа
(вид икокореческа субтиумическа субудовлетвореномически спесубтиудовлетдовлетворетиудовленост}
цифит)
вореност}
ност}
твореност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокореномина икокоренона икокореномически диспо- ческа същност)
мическо явлемически диспозит)
ние)
зант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното икокореномическо субтиучастие са: изпълнително възпроизводствено икокореномическо субтиучастие* (implementationary reproductional ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително производствено икокореномическо субтиучастие* (implementationary
production ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително разменно икокореномическо субтиучастие* (implementationary exchange ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително разпределително ико29
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кореномическо субтиучастие* (implementationary distributional ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), изпълнително потребително икокореномическо субтиучастие* (implementationary consumption ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително стопанствено икокореномическо субтиучастие* (implementationary protoeconomizing ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително следпроизводствено икокореномическо субтиучастие* (implementationary post-production ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), изпълнително предипотребително икокореномическо субтиучастие* (implementationary before-consumption ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), изпълнително посредническо икокореномическо субтиучастие* (implementationary intermediationary ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), изпълнително бизнес икокореномическо субтиучастие* (implementationary business ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително алокативно икокореномическо субтиучастие* (implementationary
allocative ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително икокореномическо субтиучастие* (individual ecocorenomic implementationary subtiparticipation (subtishare)), фирмено изпълнително икокореномическо субтиучастие* (firm implementationary ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено изпълнително икокореномическо субтиучастие* (social implementationary ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително усвоявано икокореномическо субтиучастие* (implementationary assimilated ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
и изпълнително създавано икокореномическо субтиучастие* (implementationary gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното икокореномическо субтиучастие са (1) изпълнително сустатитно икокореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икокореномически субтисустатит), (2) изпълнително субстатно икокореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икокореномически
субтисубстат), (3) изпълнително запасово икокореномическо субтиучастие
(същото като изпълнителен икокореномически субтизапас), (4) изпълнително
сустатантно икокореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен
икокореномически субтисустатант). Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на икокореномическото субтиучастие едновременно
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на изпълнителното икокореномическо субтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икокореномическото субтиучастие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРСУ –
икокореномическо субтиучастие)

Икокореномическо субтиучастие
(ИКРСУ)
(икокореномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРСУ
(сътворителен
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРСУ]
{икокореномическа субтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сустатитно
ИКРСУ

Субстатно
ИКРСУ

Запасово
ИКРСУ

Сустатантно
ИКРСУ

(икокореномически субтисустатит)

(икокореномически субтисубстат)

(икокореномически субтизапас)

(икокореномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИКРСУ]

[вътрешно същество на
ИКРСУ]

[външно същество на
ИКРСУ]

[общо понятие
за същество
на ИКРСУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИКРСУ

Сътворител-но
(пригодно) запасово ИКРСУ

Сътворително
(пригодно)
сустатантно
ИКРСУ

(сътворителен
икокореномически субтисустатит)

(сътворителен
икокореномически субтисубстат)

(сътворителен
икокореномически субтизапас)

(сътворителен
икокореномически субтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИКРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество на
ИКРСУ]

[общо състояние на външното
същество на
ИКРСУ]

[общо състояние на общото
съ-щество на
ИКРСУ]

{сустатитна
икокореномическа субтипригодност}

{субстатна
икокореномическа субтипригодност}

{запасова икокореномическа
субтипригодност}

{сустатантна икокореномическа субтипригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)

(вид специфант
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) сустатитно
ИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИКРСУ

Работно (сметно) запасово
ИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно ИКРСУ

(работен икокореномически субтисустатит)

(работен икокореномически
субтисубстат)

(работен икокореномически
субтизапас)

(работен икокореномически субтисустатант)

[работно вън[работно вън- шно състояние
шно състояние на цялостното
на
същество на
ИКРСУ]
ИКРСУ]
{икокореноми- {сустатитна
ческа сметна икокореномисубтизадовоческа сметна
леност}
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокорено- (разновидност
мическа форна форма на
ма)
икокореномически сустит)

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИКРСУ]

[работно външно [работно външсъстояние на
но състояние
външното съна общото същество на
щество на
ИКРСУ]
ИКРСУ]
{запасова ико{сустатанткореномическа
на икокореносметна субти- мическа сметзадоволеност}
на субтизадоволеност}
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

Работно (сметно) ИКРСУ
(работен икокореномически субтисубстантит)

{субстатна
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИКРСУ
(творчески
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРСУ]
{икокореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИКРСУ

Творческо (ползваемо) запасово
ИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИКРСУ

(творчески
икокореномически субтисустатит)

(творчески икокореномически
субтисубстат)

(творчески икокореномически
субтизапас)

(творчески икокореномически
субтисустатант)

[творческо
външно състоя-ние на
цялостното
същество на
ИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИКРСУ]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ИКРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИКРСУ]

{сустатитна
{субстатна
икокореномиикокореномическа ползвае- ческа ползваема
ма субтизадо- субтизадоволеволеност}
ност}

{запасова икокореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна икокореноми-ческа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИКРСУ

Изпълнител-но
(задоволяващо) сустатантно ИКРСУ

(изпълнителен
икокореномически субтисустатит)

(изпълнителен
икокореномически субтисубстат)

(изпълнителен
икокореномически субтизапас)

(изпълнителен
икокореномически субтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество на
ИКРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИКРСУ]

[външно състоя- [външно състоние на външното яние на общото
същество на
същество на
ИКРСУ]
ИКРСУ]

{сустатитна
икокореномическа субти(вид икокорезадоволеномическа форност}
ма)
(вид форма на

{субстатна
икокореномическа субтизадоволеност}

{запасова икокореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
(вид форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРСУ
(изпълнителен
икокореномически субтисубстантит)
{икокореномическа субтизадоволеност}
[външно състояние на
ИКРСУ]

икокореномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИКРСУ
(съзидателен
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ИКРСУ]
{икокореномическа субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИКРСУ

(съзидателен
икокореномически субтисустатит)

(съзидателен
икокореномичес-ки субтисубстат)

(съзидателен
икокореномически субтизапас)

(съзидателен
икокореномически субтисустатант)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИКРСУ]

{сустатитна
икокореномическа субтиизгодност}

{субстатна
икокореномическа субтиизгодност}

{запасова икокореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- но (удовлетвоУнисъзидател- ряващо) суста- рява-що) субсно (удовлеттитно ИКРСУ
татно ИКРСУ
воряващо)
(унисъзидател- (унисъзидателИКРСУ
ен икокореноен икокорено(унисъзидатемически субмически субтилен икокоретисустатит)
субстат)
номически
[цялостно съссубтисубстан- [цялостно състояние
на
цятояние на въттит)
лостното сърешното същес[цялостно съсщество на
тво на ИКРСУ]
тояние на
ИКРСУ]
ИКРСУ]
{субстатна
{сустатитна
{икокореноми- икокореномиикокореномическа субтиу- ческа субтиуческасубти
довлетвореудовлетворедовлетвореност}
ност}
ност}
(вид икокоре- (вид специфит (вид специфит
номически спе- на икокорено- на икокореномицифит)
ческа субстанмически сусция)
тит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИКРСУ

Унисъзида-телно (удовлетворяващо) сустатантно ИКРСУ

(унисъзидателен икокореномически субтизапас)

(унисъзидателен икокореномически субтисустатант)

[цялостно състояние на външното същество
на ИКРСУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИКРСУ]

{запасова икокореномическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
икокореномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

02-70 ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ
(implementationary ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
изпълнително икокореномическо субтиучастие;
изпълнително инцентитално икокореномическо субтиучастие;
изпълнително трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
изпълнително уницентитално икокореномическо субтиучастие;
изпълнително центитално икокореномическо субтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (implementationary ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икокореномически субстантит, (*) – икокореномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икокореномически субект [на субстантивностен изпълнителен
икокореномически субект* (substantivitical ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща ико37
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа дизюнкция) от изпълнителна икономическа значимост (същото като
изпълнителен икономически субективит) и изпълнителен икотехномически
принос (същото като изпълнителен икотехномически обективит) (както и общо понятие за изпълнително икореномическо участие (в т.ч. и за изпълнителна
икономическа значимост и изпълнителен икотехномически принос) и изпълнително икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата
съставност са негови разновидности), където изпълнителната икономическа
значимост е изпълнителна икономическа оценка на изпълнителния икотехномическия принос; една от разновидностите на икокореномическото участие
(вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическото изпълнение*
(ecocorenomic implementation), последното като общо понятие за икокореномическо творчество* (ecocorenomic creation) и икокореномическа работа*
(ecounirenomic work); общо понятие за творческо икокореномическо участие и
работно икокореномическо участие, но не и двете заедно в тяхното цялостно
единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). То е и общо понятие
за изпълнително икокореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен
икокореномически субтисубстантит) и изпълнително икокореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икокореномически обтисубстантит)
(вж. икокореномика). Изпълнителното икокореномическо участие е форма на
съществуване
на
изпълнителната
икокореномическа
енергия*
(implementationary ecocorenomic energy) (вж. икокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителна икокореномическа
активност* (implementationary ecocorenomic activity) (вж. икокореномическа
активност). То е кинестично опредметена изпълнителна икокореномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителна икокореномическа потенциалност* (implementationary ecocorenomic potentiality) (вж.
икокореномическа потенциалност).
Изпълнителното икокореномическо участие акцентира върху дейността на
изпълнителния икокореномически субект, който формира структурата на изпълнителния икокореномическия ингредиент, последният в качеството му на
икокореномически диспозант (т.е. като съотношение между икокореномическа
същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност) разновидности на изпълнителното икокореномическо участие са: (1) изпълнително трансцентитално
икокореномическо участие (същото като изпълнителен икокореномически
трансцентит), (2) изпълнително инцентитално икокореномическо участие
(същото като изпълнителен икокореномически инцентит), (3) изпълнително
38
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитално икокореномическо участие (същото като изпълнителен икокореномически центит), (4) изпълнително уницентитално икокореномическо
участие (същото като изпълнителен икокореномически уницентит) (фиг. 1 и
табл. 1). Ако не е посочено друго, под изпълнително икокореномическо участие обикновено се подразбира изпълнителното трансцентитално икокореномическо участие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП трансцентитално икокореномическо участие;
ИП икокореномически трансцентит
(ИП трансцентитално икокореномическо участие;
ИП икокореномическо участие)

ИП трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
ИП икокореномически субтитрансцентит
(ИП икокореномическа ценностност;
ИП икокореномическа отдаденост)

ИП трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
ИП икокореномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икокореномическа
заделеност;
ИП икокореномическа заделеност)

ИП инцентитално
икокореномическо участие;
ИП икокореномически инцентит
(ИП инцентитално
икокореномическо
участие)

ИП центитално
икокореномическо участие;
ИП икокореномически центит
(ИП центитално
икокореномическо участие)

ИП инцентитално икокореномичес-ко субтиучастие;
ИП икокореномически субтиинцентит
(ИП икокореномическа феност)

ИП центитално
икокореномическо субтиучастие;
ИП икокореномически субтицентит
(ИП икокореномически диспотант)

ИП инцентитал-

ИП центитално
икокореномическо обтиучастие;
ИП икокореномически обтицентит
(ИП центитална
икокореномическа
заделеност)

но икокореномичес-ко обтиучастие;
ИП икокореномически обтиинцентит
(ИП инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на изпълнителното икокореномическо участие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ИП – изпълнителен; обти –
обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като
съответния неподчертан текст)

Според общностния икокореномически статут негови разновидности са
(1) изпълнително икокореномическо субтиучастие (изпълнителен икокорено40
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически субтисубстантит) и (2) изпълнително икокореномическо обтиучастие (изпълнителен икокореномически обтисубстантит) (фиг. 2).

ИП икореномическо участие;
ИП икореномически субстантит

ИП икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтисубстантит;
ИП икореномическа
реализираност

ИП икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтисубстантит;
ИП икореномическа
заделеност

ИП икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически субстантит

ИП икокореномическо участие;
ИП икокореномически субстантит

ИП икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтисубстантит;

ИП икокореномическо субтиучастие;
ИП икокореномически субтисубстантит;

ИП икоуниреномическа реализираност

ИП икокореномическа реализираност

ИП икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтисубстантит;
ИП икоуниреномическа заделеност

ИП икокореномическо обтиучастие;
ИП икокореномически обтисубстантит;
ИП икокореномическа заделеност

Фиг. 2. Изпълнително икокореномическо участие и неговите разновидности
(ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното икокореномическо участие и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИКРУ
– икокореномическо участие)

Икокореномическо
участие
(ИКРУ)
(икокореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРУ
(сътворителен
икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРУ]
{икокореномическа пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Уницентитално ИКРУ

Трансцентитално ИКРУ

Инцентитално
ИКРУ

Центитално
ИКРУ

(икокореномически уницентит)

(икокореномически трансцентит)

(икокореномически инцентит)

(икокореномически центит)

[цялостна определеност на
ИКРУ]

[вътрешна определеност на
ИКРУ]

[външна определеност на
ИКРУ]

[общо понятие
за определност
на ИКРУ]

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИКРУ

Сътворително
(пригодно)
трансцентитално
ИКРУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИКРУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИКРУ

(сътворителен
икокореномически уницентит)

(сътворителен
икокореномически трансцентит)

(сътворителен
икокореномически инцентит)

(сътворителен
икокореномически центит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИКРУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИКРУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа пригодност}

{трансцентитална икокореномическа пригодност}

{инцентитална икокореномическа
пригодност}

{центитална
икокореномическа пригодност}

(вид специфант
на икокореномически диспозит)

(вид специфант
на икокореномическа същност)

(вид специфант
на икокореномическо явление)

(вид специфант
на икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИКРУ
(работен
икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИКРУ]
{икокореномическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИКРУ

Работно (сметно) трансцентитално ИКРУ

Работно (сметно) инцентитално ИКРУ

Работно (сметно) центитално
ИКРУ

(работен икокореномически
уницентит)

(работен икокореномически
трансцентит)

(работен икокореномически
инцентит)

(работен икокореномически
центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномическиски диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческо
(ползваемо)
ИКРУ
(творчески
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИКРУ]
{икокореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИКРУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИКРУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИКРУ

Творческо (ползваемо) центитално ИКРУ

(творчески икокореномически
уницентит)

(творчески икокореномически
трансцентит)

(творчески икокореномически
инцентит)

(творчески икокореномически
центит)

[творческо външно състоя-ние
на цялост-ната
определеност на
ИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност
на ИКРУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИКРУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа ползваема задоволеност}

{трансцентитална икокореномическа ползваема задоволеност}

{инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРУ
(изпълнителен
икокореномически субс.тантит)
[външно състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Съзидателно
(изгодно)
ИКРУ
(съзидателен
икокореномически субстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ИКРУ]
{икокореномическа изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИКРУ

(изпълнителен
икокореномически уницентит)

(изпълнителен
икокореномически трансцентит)

(изпълнителен
икокореномически инцентит)

(изпълнителен
икокореномически центит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИКРУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИКРУ]

[външно състояние на външната определеност на ИКРУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа
задоволеност}

{трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

{инцентитална икокореномическа
задоволеност}

{центитална
икокореномическа задоволеност}

(вид форма на
икокореномически диспозит)

(вид форма на
икокореномическа същност)

(вид форма на
икокореномическо явление)

(вид форма на
икокореномически диспозант)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИКРУ

(съзидателен
икокореномически уницентит)

(съзидателен
икокореномически трансцентит)

(съзидателен
икокореномически инцентит)

(съзидателен
икокореномически центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа
изгодност}

{трансцентитална икокореномическа
изгодност}

{инцентитална икокореномическа
изгодност}

{центитална
икокореномическа изгодност}

(вид съдържание на икокореномически диспозит)

(вид съдържание на икокореномическа същност)

(вид съдържание на икокореномическо явление)

(вид съдържание на икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИКРУ
(унисъзидателен икокореномически
суб-стантит)
[цялостно състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИКРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИКРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИКРУ
ИКРУ

(унисъзидателен
икокореномически уницентит)

(унисъзидателен
икокореномически трансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икокореномиикокореномически инцентит)
чески центит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на
ИКРУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИКРУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{трансцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{центитална
икокореномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически диспозит)

(вид специфит
на икокореномическа същност)

(вид специфит
на икокореномическо явление)

(вид специфит
на икокореномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното икокореномическо участие са: изпълнително
възпроизводствено икокореномическо участие* (implementationary reproductional ecocorenomic participation (share)), изпълнително производствено икокореномическо участие* (implementationary production ecocorenomic participation (share)), изпълнително разменно икокореномическо участие* (implementationary exchange ecocorenomic participation (share)), изпълнително разпределително икокореномическо участие* (implementationary distributional
ecocorenomic participation (share)), изпълнително потребително икокореномическо участие* (implementationary consumption ecocorenomic participation
(share)), изпълнително стопанствено икокореномическо участие* (implementationary protoeconomizing ecocorenomic participation (share)), изпълнително следпроизводствено икокореномическо участие* (implementationary postproduction ecocorenomic participation (share)), изпълнително предипотребително икокореномическо участие* (implementationary before-consumption
ecocorenomic participation (share)), изпълнително посредническо икокореномическо участие* (implementationary intermediationary ecocorenomic participa46
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tion (share)), изпълнително бизнес икокореномическо участие* (implementationary business ecocorenomic participation (share)), изпълнително алокативно
икокореномическо участие* (implementationary allocative ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуално изпълнително икокореномическо участие* (individual implementationary ecocorenomic participation (share)),
фирмено изпълнително икокореномическо участие* (firm implementationary
ecocorenomic participation (share)), обществено изпълнително икокореномическо участие* (social implementationary ecocorenomic participation (share)) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително усвоявано икокореномическо участие* (implementationary assimilated ecocorenomic participation (share)) и изпълнително
създавано икокореномическо участие* (implementationary gived ecocorenomic
participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното икокореномическо участие са (1) изпълнително
сустатитно икокореномическо участие (същото като изпълнителен икокореномически сустатит), (2) изпълнително субстатно икокореномическо участие (същото като изпълнителен икокореномически субстат), (3) изпълнително
запасово икокореномическо участие (същото като изпълнителен икокореномически запас), (4) изпълнително сустатантно икокореномическо участие (същото като изпълнителен икокореномически сустатант). Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на икокореномическото участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на изпълнителното икокореномическо участие и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРУ – икокореномическо участие)

Икокореномическо участие
(ИКРУ)
(икокореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРУ
(сътворителен
икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРУ]
{икокореномическа пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сустатитно
ИКРУ

Субстатно
ИКРУ

Запасово
ИКРУ

Сустатантно
ИКРУ

(икокореномически сустатит)

(икокореномически субстат)

(икокореномически запас)

(икокореномически сустатант)

[цялостно същество на
ИКРУ]

[вътрешно същество на
ИКРУ]

[външно същество на
ИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ИКРУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИКРУ

Сътворително
(пригодно)
запасово
ИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИКРУ

(сътворителен
икокореномически сустатит)

(сътворителен
икокореномически субстат)

(сътворителен
икокореномически запас)

(сътворителен
икокореномически сустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИКРУ]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИКРУ]

[общо състояние на външното същество
на ИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа пригодност}

{субстатна
икокореномическа пригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) сустатитно
ИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ИКРУ

Работно (сметно) запасово
ИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИКРУ

(работен икокореномически
сустатит)

(работен икокореномически
субстат)

(работен икокореномически запас)

(работен икоуниреномически
сустатант)

[работно външно състояние на
[работно вън- цялостното съшно състояние
щество на
на ИКРУ]
ИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИКРУ]

{икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатитна
икокореномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икокореномическа сметна
задоволеност}

{запасова икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
икокореномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИКРУ

Творческо
Творческа (пол(ползваемо) за- зваемо) сустапасово ИКРУ
тантно ИКРУ

(творчески икокореноми-чески
сустатит)

(творчески икокореномически
субстат)

(творчески
икокореномически запас)

(творчески икокореномически сустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИКРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИКРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИКРУ]

{икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатитна
икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на икокореномическа форма)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

{субстатна
{запасова ико- {сустатантна
икокореноми- кореномическа икокореномическа ползваема ползваема за- ческа ползваезадоволеност}
доволеност}
ма задоволеност}
(разновидност
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
на форма на
икокореномиикокореномиикокореномическа субстанческа суперчески сустант)
ция)
станта)

Работно (сметно) ИКРУ
(работен икоуниреномически субстантит)

(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИКРУ
(творчески
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРУ
(изпълнителен
икокореномически субстантит)
{икокореномическа задоволеност}
[външно състояние на
ИКРУ]
(вид икокореномическа
форма)

Съзидателно
(изгодно)
ИКРУ
(съзидателен
икокореномически субстантит)
[вътрешно
състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИКРУ

Изпълнително
Изпълнително
(задоволяващо) (задоволяващо)
субстатно ИКРУ запасово ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИКРУ

(изпълнителен
икокореномически сустатит)

(изпълнителен
икокореномически субстат)

(изпълнителен
икокореномически запас)

(изпълнителен
икокореномически сустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИКРУ]

[външно състояние на външното същество на ИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа задоволеност}

{субстатна
икокореномическа задоволеност}

{запасова ико- {сустатантна
кореномическа икокореномизадоволеност} ческа задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИКРУ

(съзидателен
икокореномически сустатит)

(съзидателен
икокореномически субстат)

(съзидателен
икокореномически запас)

(съзидателен
икокореномически сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа изгодност}

{субстатна
икокореномическа игодноност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

50

{запасова ико- {сустатантна
кореномическа икокореномиизгодност}
ческа изгодност}
(вид съдържа- (вид съдържание на икоко- ние на икокоререномическа
номически суссуперстанта)
тант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИКРУ
(унисъзидателен икокореномически
субстантит)
[цялостно състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно ИКРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
ИКРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИКРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) сустатант-но ИКРУ

(унисъзидателен икокореномически сустатит)

(унисъзидателен
икокореномически субстат)

(унисъзидателен икокореномически запас)

(унисъзидателен икокореномически сустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество
на ИКРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИКРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа удовлетвореност}

{субстатна
икокореномическа удовлетвореност}

{запасова ико- {сустатантна
кореномическа икокореномиудовлеческа удовлеттвореност}
вореност}

(вид специфит
на икокореномически сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

02-70 ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (implementationary ecocorenomic participation (share)) (ки) – във:
изпълнително икокореномическо участие;
изпълнително инцентитално икокореномическо участие;
изпълнително трансцентитално икокореномическо участие;
изпълнително уницентитално икокореномическо участие;
изпълнително центитално икокореномическо участие.
ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (implementationary ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа
ингредиентност), изпълнителен икореномически обтисубстантит, изпълнителен икореномическа заделеност (*) – икореномически ингредиент, който
като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икореномически субект [на субстантивностен икореномически изпълнителен субект* (substantivitical implementationary ecorenomic subject)] във
икореномическото възпроизводство; общо понятие за изпълнителна икономи51
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа обтизначимост (същото като изпълнителен икономически обтисубективит и като изпълнителен икономически интерес) и изпълнителен икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически обтиобективит и като изпълнителна икотехномическа зададеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на икореномическото обтиучастие (вж.) и
един от конкретните изрази на икореномическото обтиизпълнение*
(ecorenomic obtiimplementation), последното като общо понятие за икореномическо обтитворчество* (ecorenomic obticreation) и икореномическа обтиработа* (ecorenomic obtiwork); общо понятие за творческо икореномическо обтиучастие и работно икореномическо обтиучастие, но не и двете заедно в
тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Изпълнителното икореномическо обтиучастие е изпълнителен икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна
изпълнителна оценка или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е обективносубстантивностна изпълнителна икореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical implementationary ecorenomic appraisement). Изпълнителното
икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на изпълнителната
обтиикореномическа енергия* (implementationary obtiecorenomic energy) (вж.
обтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
изпълнителна обтиикореномическа активност* (implementationary obtiecorenomic activity) (вж. обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителна обтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителна обтиикореномическа потенциалност*
(implementationary obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност).
Изпълнителното икореномическо обтиучастие е обективен изпълнителен
икореномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим изпълнителен икореномически ингредиент* (objectively-indispensable implementationary
ecorenomic ingredient) [на обективно-изискван изпълнителен икореномически ингредиент* (objectively-required implementationary ecorenomic ingredient)]
и в частност – на обективно-необходимо изпълнително икореномическо
участие* (objectively-indispensable implementationary ecorenomic participation
(share)) [на обективно-изисквано изпълнително икореномическо участие*
(objectively-required implementationary ecorenomic participation (share)]. Посвоята природа той е оптимален изпълнителен икореномически ингредиент* (optimal implementationary ecorenomic ingredient) [в частност оптимално
52
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическо изпълнително участие* (optimal implementationary
ecorenomic participation (share))] и неговото формиране се моделира, респ. се
определя с помощта на методите на математическото програмиране, за което е
необходимо да бъде построена съответна на неговата обективна природа целева функция (вж. целева икономическа функция) и да бъдат зададени присъщите
му ограничителни условия (вж. ограничителни икономически условия), произтичащи от ограничеността на икореномическите ресурси (вж. моделиране на
икономическите системи, модел на икономическата система, математическо моделиране на икономическите системи, математическо програмиране в
икономиката). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално обективнонеобходимо изпълнително
икореномическо участие* (individual objectively-indispensable implementationary ecorenomic participation (share)) (съкратено: индивидуалнонеобходимо изпълнително икореномическо участие), фирмено обективнонеобходимо изпълнително икореномическо участие* (firm objectively-indispensable implementationary ecorenomic participation (share)) (съкратено: фирменонеобходимо
изпълнително икореномическо участие), обществено обективнонеобходимо изпълнително икореномическо участие* (social objectively-indispensable
implementationary ecorenomic participation (share)) (съкратено: общественонеобходимо изпълнително икореномическо участие и т.н.
Изпълнителното икореномическо обтиучастие акцентира върху дейността
на изпълнителния икореномически субект, който формира структурата на изпълнителния икореномически обтиингредиент, последният в качеството му на
икореномически диспозант (т.е. като съотношение между икореномическа
същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност) разновидности на изпълнителното икореномическо обтиучастие са: (1) изпълнително трансцентитално
икореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икореномически обтитрансцентит, същото като изпълнителна икореномическа зададеност и
като изпълнителна икореномическа заделеност), (2) изпълнително инцентитално икореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икореномически обтиинцентит и като изпълнителна инцентитална икореномическа заделеност), (3) изпълнително центитално икореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икореномически обтицентит и като изпълнителна
центитална икореномическа заделеност), (4) изпълнително уницентитално
икореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икореномически обтиуницентит и като изпълнително уницентитална икореномическа заделе53
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под изпълнително икореномическо обтиучастие обикновено се подразбира изпълнителното трансцентиталното икореномическо обтиучастие.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИП трансцентитално икореномическо участие;
ИП икореномически трансцентит
(ИП трансцентитално икореномическо участие;
ИП икореномическо
участие)

ИП инцентитално икореномическо участие;
ИП кореномически инцентит
(ИП инцентитално икореномическо участие)

ИП центитално
икореномическо
участие;
ИП икореномически центит
(ИП центитално
икореномическо
участие)

ИП трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтитрансцентит
(ИП икореномическа
ценностност;
ИП икореномическа
отдаденост)

ИП инцентитално икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтиинцентит
(ИП икореномическа феност)

ИП центитално
икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтицентит
(ИП икореномически диспотант)

ИП трансцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икореномическа
заделеност;
ИП икореномическа
заделеност)

ИП инцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтиинцентит
(ИП инцентитална икореномическа заделеност)

ИП центитално
икореномическо
обтиучастие;
ИП икореномически обтицентит
(ИП центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на изпълнителното икореномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ИП – изпълнителен; обти –
обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на изпълнителното икореномическо обтиучастие са (1) изпълнителна
икономическа обтизначимост (изпълнителен икономически обтисубекивит и
като изпълнителен икономически интерес) и (2) изпълнителен икотехномически обтипринос (изпълнителен икотехномически обтиобекивит и като изпълнителна икотехномическа зададеност) (фиг. 2).

ИП икономическа
значимост;
ИП икономически
субективит

ИП икотехномически принос;
ИП икотехномически обективит

ИП икореномическо участие;
ИП икореномически субстантит

ИП икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтисубективит;
ИП икономическа
реализираност

ИП икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтиобективит;
ИП икотехномическа
реализираност

ИП икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтисубстантит;
ИП икореномическа
реализираност

ИП икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтисубективит;
ИП икономически
интерес

ИП икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтиобективит;
ИП икотехномическа
зададеност

ИП икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтисубстантит;
ИП икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Изпълнително икореномическо обтиучастие и неговите разновидности (ИП –
изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното икореномическо обтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИРОУ – икореномическо обтиучастие)

Икореномическо обтиучастие
(ИРОУ)
(икореномически обтисубстантит)
{икокореномическа заделеност}

Уницентитално ИРОУ

Трансцентитално ИРОУ

Инцентитално
ИРОУ

Центитално
ИРОУ

(икореномически обтиуницентит)

(икореномически обтитрансцентит)

(икореномически обтиинцентит)

(икореномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИРОУ]

[вътрешна определеност на
ИРОУ]

[външна определеност на
ИРОУ]

[общо понятие
за определност
на ИРОУ]

{уницентитална икореномическа заделеност}

{трансцентитална икореномическа заделеност}

{инцентитална икореномическа заделеност}

{центитална
икореномическа заделеност}

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

(вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИРОУ
(сътворителен
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИРОУ]
{сътворителна
икореномическа заделeност;
икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИРОУ

Сътворително
(пригодно)
трансцентитално ИРОУ

(сътворителен
икореномически
обтиуницентит)

(сътворителен
икореномически
обтитрансцентит)

(сътворителен
(сътворителен
икореномически
икореномически
обтицентит)
обтиинцентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИРОУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИРОУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИРОУ]

{сътворителна
уницентитална икореномическа заделеност;

{сътворителна
трансцентитална икореномическа заделеност;

уницентитална икореномическа обтипригодност}

трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{сътворителна {сътворителна
инцентитална ценититална
икореномиикореномическа заделеческа заделеност;
ност;
центитална
инцентитална
икореномичес- икореномическа обтиприка обтипригодност}
годност}

(вид специфант
на икореномически диспозит)

(вид специфант
на икореномическа същност)

(вид специфант
на икореномическо явление)
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Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИРОУ
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Сътворително
(пригодно) центитално ИРОУ

[общо състояние на общата
определеност на
ИРОУ]

(вид специфант
на икореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРОУ
(работен икореномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРОУ]
{работна икореномическа
заделeност;
икореномическа сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИРОУ

Работно (сметно) трансцентитално ИРОУ

Работно (сметно) инцентитално ИРОУ

Работно (сметно) центитално
ИРОУ

(работен икореномически обтиуницентит)

(работен икореномически обтитрансцентит)

(работен икореномически обтиинцентит)

(работен икореномически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИРОУ]

{работна уницентитална
икореномическа заделеност;

{работна
трансцентитална икореномическа заделеност;

{работна инцентитална
икореномическа заделеност;

{работна центитална икореномическа
заделеност;

уницентитална икореномическа сметна
обтизадоволеност}

трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа сметна
обти задоволеност}

центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИРОУ
(творчески
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРОУ]
{творческа
икореномическа заделeност;
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИРОУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИРОУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИРОУ

Творческа (ползваемо) центитално ИРОУ

(творчески икореномически
обтиуницентит)

(творчески икореномически
обтитрансцентит)

(творчески икореномически
обтиинцентит)

(творчески икореномически
обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИРОУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИРОУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИРОУ]

{творческа
уницентитална икореномическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икореномическа заделеност;

{творческа
инцентитална
икореномическа заделеност;

{творческа
центитална
икореномически заделеност;

уницентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИРОУ

(изпълнителен
икореномически
обтитрансцентит)

(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически икореномически
обтиинцентит)
обтицентит)

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИРОУ]

[външно състояние на външната определеност на ИРОУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИРОУ]

{изпълнителна
уницентитална икореномическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икореномическа заделеност;

{изпълнителна инцентитална икореномическа заделеност;

{изпълнителна
центитална
икореномическа заделеност;

уницентитална икореномическа обтизадоволеност}

трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа обтизадоволеност}

центитална
икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
диспозит)

(вид форма на
икореномическа
същност)

(вид форма на
икореномическо
явление)

(вид форма на
икореномически
диспозант)

Изпълнително
(задоволяващо) (изпълнителен
ИРОУ
икореномически
обтиуницен(изпълнителен
тит)
икореномически обтисубс[външно състотантит)
яние на цялостната определе[външно съсност
на ИРОУ]
тояние на
ИРОУ]
{изпълнителна
икореномическа заделeност;
икореномическа обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИРОУ
(съзидателен
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРОУ]
{съзидателна
икореномическа заделeност;
икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИРОУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИРОУ

(съзидателен
икореномически
обтиуницентит)

(съзидателен
икореномически
обтитрансцентит)

(съзидателен
(съзидателен
икореномически
икореномически
обтицентит)
обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИРОУ]

{съзидателна
уницентитална икореномическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икореномическа заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икореномическа заделеност;

{съзидателна
центитална
икореномическа заделеност;

уницентитална икореномическа обтиизгодност}

трансцентитална икореномическа обтиизгодност}

инцентитална
икореномическа обтиизгодност}

центитална
икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически диспозит)

(вид съдържание на икореномическа същност)

(вид съдържание на икореномическо явление)

(вид съдържание на икореномически диспозант)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИРОУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИРОУ
ИРОУ

Унисъзидателно (удовлетво- (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
ряващо) ИРОУ икореномически икореномически икореномически икореномически
обтиуниценобтитрансценобтиинцентит)
обтицентит)
(унисъзидатетит)
тит)
лен икорено[цялостно съсмически обти[цялостно със- [цялостно състо- [цялостно състояние на вън- тояние на общасубстантит)
тояние на цяяние на вътрешшната опреде- та определеност
лостната опрената опреде[цялостно съсленост на
на ИРОУ]
деленост на
леност на
тояние на
ИРОУ]
ИРОУ]
ИРОУ]
ИРОУ]
{унисъзидате- {унисъзидател- {унисъзидате- {унисъзидате{унисъзидателлна центиталлна инцентилна уницентина трансценна икореномина икореномитална икоретална икоретитална икоческа заделeческа заделеномическа заномическа зареномическа
ност;
ност;
деленост;
деленост;
заделеност;
икореномичесцентитална
инцентитална
уницентиталтрансцентика обтиудоикореномичесикореномичестална икоревлетвореност} на икореномика обтиудовка обтиудовческа обтиудономическа облетвореност}
летвореност}
(вид икореновлетвореност}
тиудовлетвомически специреност}
фит)
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
на икореномина икореномина икореномина икореномически диспоческо явление)
чески диспозит) ческа същност)
зант)

Изпълнителната икономическа обтизначимост и изпълнителният икотехномическият обтипринос като разновидности на изпълнителното икореномическо обтиучастие (то е или изпълнителна икономическа обтизначимост, или
изпълнителен икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното
цялостно единство) и като двойка образуват изпълнителен дялов икореномически обтидиспозат (implementationary partitionary ecorenomic obtidisposate)
(вид икореномически диспозат), а самото изпълнително икореномическо обтиучастие е изпълнителен дялов икореномически обтидиспозант (implementationary partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на дяловия икореномически обтидиспозант obpardis (на изпълнителното икореномическо обтиучастие) е, че двете му
разновидности в лицето на изпълнителната икономическата обтизначимост
63
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------obpardis и изпълнителния икотехномически обтипринос obpardis се намират
във взаимозависимост помежду си. В границите на дяловия икореномически
обтидиспозат изпълнителната икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е изпълнителна икономическа оценка* (implementationary economic estimatе) на изпълнителния икотехномически обтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от
оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic
function)
obpardis = Eobpardis (obpardis)
(вж. икономическа оценка), където Eobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), obpardis =
tobpardis е общата икономическа оценка на изпълнителния икотехномически обтипринос (total economic estimatе of the implementationary ecotechnomic obticontribution),
aobpardis =

obpardis
obpardis

е средната икономическа оценка на изпълнителния икотехномически обтипринос (average economic estimatе of the implementationary ecotechnomic obticontribution) и
mobpardis =

dobpardis
d obpardis

е пределната икономическа оценка на изпълнителния икотехномически
обтипринос (marginal economic estimatе of the implementationary ecotechnomic
obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното икореномическо обтиучастие са: изпълнително
възпроизводствено икореномическо обтиучастие* (implementationary reproductional ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително производствено икореномическо обтиучастие* (implementationary production ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), изпълнително разменно икореномическо обтиучастие* (implementationary exchange ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
изпълнително разпределително икореномическо обтиучастие* (implementationary distributional ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително
64

677

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------потребително икореномическо обтиучастие* (implementationary consumption ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително стопанствено
икореномическо
обтиучастие*
(implementationary
proto-economizing
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително следпроизводствено
икореномическо обтиучастие* (implementationary post-production ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), изпълнително предипотребително икореномическо обтиучастие* (implementationary before-consumption ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), изпълнително посредническо икореномическо
обтиучастие* (implementationary intermediationary ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), изпълнително бизнес икореномическо обтиучастие* (implementationary business ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително алокативно икореномическо обтиучастие* (implementationary allocative
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително икореномическо обтиучастие* (individual implementationary
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено изпълнително икореномическо обтиучастие* (firm implementationary ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), обществено изпълнително икореномическо обтиучастие* (social implementationary ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително усвоявано икореномическо обтиучастие*
(implementationary assimilated ecorenomic subtiparticipation (obtishare)) и изпълнително създавано икореномическо обтиучастие* (implementationary gived
ecorenomic obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното икореномическо обтиучастие са (1) изпълнително сустатитно икореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен
икореномически обтисустатит), (2) изпълнително субстатно икореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икореномически обтисубстат),
(3) изпълнително запасово икореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икореномически обтизапас), (4) изпълнително сустатантно икореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икореномически обтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
икореномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност
са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на изпълнителното икореномическо обтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икореномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРОУ – икореномическо обтиучастие)

Икореномическо обтиучастие
(ИРОУ)
(икореномически обтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИРОУ
(сътворителен
икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИРОУ

Субстатно
ИРОУ

Запасово
ИРОУ

Сустатантно
ИРОУ

(икореномически обтисустатит)

(икореномически обтисубстат)

(икореномически обтизапас)

(икореномически обтисустатант)

[цялостно същество на
ИРОУ]

[вътрешно същество на
ИРОУ]

[външно същество на
ИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИРОУ

(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
икореномически икореномически икореномически икореномически
обтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)
[общо състояние на цялостното същество
на ИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИРОУ]

{икореномическа обтипригодност}

{сустатитна
икореномическа обтипригодност}

{субстатна
икореномическа обтипригодност}

{запасова икореномическа
обтипригодност}

{сустатантна
икореномическа обтипригодност}

(вид икореномически специфант)

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)

[общо понятие
за състояние
на ИРОУ]

66

679

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ИРОУ
(работен икореномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРОУ]
{икореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИРОУ
(творчески
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРОУ]
{икореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИРОУ

Работно (сметно) запасово
ИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИРОУ

(работен икореномически обтисустатит)

(работен икореномически обтисубстат)

(работен икореномически обтизапас)

(работен икореномически обтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИРОУ]

{сустатитна
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИРОУ

(творчески икореномически
обтисустатит)

(творчески икореномически
обтисубстат)

(творчески икореномически
обтизапас)

(творчески икореномически
обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИРОУ]

{сустатитна
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова икореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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Изпълнително
(задоволяващо) ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИРОУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически икореномически
икореномически
обтизапас)
обтисустатит)
обтисубстат)
обтисустатант)
[външно състо- [външно състоя- [външно състо- [външно състояние на външяние на цялост- ние на вътрешяние на общото
{икореноминото същество
ното същество
ното същество
същество на
ческа обтизана
ИРОУ]
на ИРОУ]
на ИРОУ]
ИРОУ]
доволеност}
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
[външно съсреномичес-ка
икореномичесикореномиикореномичестояние на
обтизадоволека обтизадовоческа обтизака обтизадовоИРОУ]
ност}
леност}
доволеност}
леност}
(вид икорено(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
мическа форма) икореномически икореномическа икореномическа икореномически
суперстанта)
сустит)
субстанция)
сустант)
(изпълнителен
икореномически обтисубстантит)

Съзидателно
(изгодно)
ИРОУ
(съзидателен
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРОУ]
{икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИРОУ

(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
обтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)
[вътрешно състояние на цялостното същество на ИРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИРОУ]

{сустатитна
икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
икореномическа обтиигодноност}

{запасова икореномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРОУ
(унисъзидателен икореномически обтисубстантит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИРОУ
ИРОУ
ИРОУ
ИРОУ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
обтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)

[цялостно състояние на
ИРОУ]

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИРОУ]

[цялостно състо-яние на вътреш-ното същество на
ИРОУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИРОУ]

{икореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатитна
икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
икореномическаобти удовлетвореност}

{запасова икореномичес-ка
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид икореномически специфит)

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

02-70
ИЗПЪЛНИТЕЛНО
ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
(implementationary ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
изпълнително икореномическо обтиучастие;
изпълнително инцентитално икореномическо обтиучастие;
изпълнително трансцентитално икореномическо обтиучастие;
изпълнително уницентитално икореномическо обтиучастие;
изпълнително центитално икореномическо обтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (implementationary ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икореномически субтисубстантит,
(*) – икореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителeн икореномически субект [на субстантивностен изпълнителен икореномически субект* (substantivitical implementationary ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство;
общо понятие за изпълнителна икономическа субтизначимост (същото като
изпълнителен икономически субтисубективит) и изпълнителен икотехноми69
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески субтипринос (същото като изпълнителен икотехномически субтиобективит) (вж. икореномика); една от разновидностите на икореномическото
субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическото субтиизпълнение* (ecorenomic subtiimplementation), последното като общо понятие за на икореномическо субтитворчество* (ecorenomic subticreation) и
икореномическа субтиработа* (ecorenomic subtiwork); общо понятие за
творческо икореномическо субтиучастие и работно икореномическо субтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното икореномическо субтиучастие е
изпълнителен икореномически ингредиент в качеството му на субективноизисквана субстантивностна изпълнителна оценка или още е субективно
отражение на обективно-необходимата субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна икореномическа изпълнителна
оценка*
(subjectively-substantivitical
implementationary
ecorenomic
appraisement). Изпълнителното икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на изпълнителната субтиикореномическа енергия* (implementationary subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителна субтиикореномическа
активност* (implementationary subtiecorenomic activity) (вж. субтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителна субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителна
субтиикореномическа потенциалност* (implementationary subtiecorenomic
potentiality) (вж. субтиикореномическа потенциалност).
Изпълнителното икореномическо субтиучастие акцентира върху дейността на изпълнителния икореномически субект, който формира структурата на
изпълнителния икореномическия субтиингредиент, последният в качеството
му на икореномически диспозант (т.е. като съотношение между икореномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност) разновидности на изпълнителното икореномическо субтиучастие са: (1) изпълнително трансцентитално
икореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икореномически
субтитрансцентит и същото като изпълнителна икореномическа ценностност и като изпълнителна икореномическа отдаденост), (2) изпълнително инцентитално икореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икореномически субтиинцентит и като изпълнителна икореномическа феност), (3)
изпълнително центитално икореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икореномически субтицентит и като изпълнителен икореномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диспотант), (4) изпълнително уницентитално икореномическо субтиучастие
(същото като изпълнителен икореномически субтиуницентит и като изпълнителен икореномически диспотит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго,
под изпълнително икореномическо субтиучастие обикновено се подразбира
изпълнителното трансцентитално икореномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП трансцентитално икореномическо
участие;
ИП икореномически трансцентит
(ИП трансцентитално икореномическо
участие;
ИП икореномическо
участие)

ИП инцентитално икореноми-ческо участие;
ИП кореномически инцентит
(ИП инцентитално икореномическо участие)

ИП центитално
икореномическо
участие;
ИП икореномически центит
(ИП центитално
икореномическо
участие)

ИП трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтитрансцентит
(ИП икореномическа
ценностност;
ИП икореномическа
отдаденост)

ИП инцентитално
икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтиинцентит
(ИП
икореномичес-ка
феност)

ИП центитално
икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтицентит
(ИП икореномически диспотант)

ИП трансцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икореномическа
заделеност;
ИП икореномическа
заделеност)

ИП инцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтиинцентит
(ИП инцентитална икореномическа заделеност)

ИП центитално
икореномическо
обтиучастие;
ИП икореномически обтицентит
(ИП центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на изпълнителното икореномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ИП – изпълнителен; обти –
обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като
съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на изпълнителното икореномическо субтиучастие са (1) изпълнителна икономическа субтизначимост (изпълнителен икономически субтисубекивит) и (2) изпълнителен икотехномически субтипринос (изпълнителен икотехномически субтиобекивит) (фиг. 2).

ИП икономическа
значимост;
ИП икономически
субективит

ИП икотехномически принос;
ИП икотехномически обективит

ИП икореномическо участие;
ИП икореномически субстантит

ИП икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтисубективит;
ИП икономическа
реализираност

ИП икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтиобективит;
ИП икотехномическа
реализираност

ИП икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтисубстантит;
ИП икореномическа
реализираност

ИП икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтисубективит;
ИП икономически
интерес

ИП икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтиобективит;
ИП икотехномическа
зададеност

ИП икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтисубстантит;
ИП икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Изпълнително икореномическо субтиучастие и неговите разновидности
(ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното икореномическото субтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(ИРСУ – икореномическо субтиучастие)

Икореномическо субтиучастие (ИРСУ)

Уницентитално ИРСУ

Трансцентитално ИРСУ

Инцентитално
ИРСУ

Центитално
ИРСУ

(икореномически субтиуницентит)

(икореномически субтитрансцентит)

(икореномически субтиинцентит)

(икореномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИРСУ]

[вътрешна определеност на
ИРСУ]

[външна определеност на
ИРСУ]

[общо понятие
за определност
на ИРСУ]

{трансцентитална икореномическа реализираност;

{инцентитална икореномическа реализираност;

{центитална
икореномическа реализираност;

икореномическа
отдаденост}

икореномическа феност}

икореномически диспотант}

(вид икореномическа същност)

(вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

(икореномически субтисубс- {уницентитална икореномитантит)
ческа реализи{икореномираност;
ческа реализиикореномираност}
чески диспотит}
(вид икореномически диспозит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИРСУ
(сътворителен
икореномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИРСУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИРСУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИРСУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИРСУ

(сътворителен
икореномически
субтиуницентит)

(сътворителен
икореномически
субтитрансцентит)

(сътворителен
(сътворителен
икореномически
икореномически
субтицентит)
субтиинцентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИРСУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИРСУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИРСУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИРСУ]

[общо понятие
{сътворителна
за състояние на {сътворителна {сътворителна {сътворителна
центитална
инцентитална
уницентиталтрансцентиИРСУ]
икореномичесикореномичесна икореномитална икоре{сътворителна ческа реализика реализирака реализираномическа реаикореномичесност;
ност;
раност;
лизираност;
ка реализирасътворителна сътворителен
сътворителен
сътворителна
ност;
икореномиикореномиикореномиикореномическа
икореномичесчески
диспоческа феност;
чески диспоотдаденост;
ка субтипритант;
тит;
годност}
инцентитална
центитална
трансцентиуницентиталикореномичесикореномичес(вид икоренотална икорена икореномимически специка субтиприка субтиприномическа
субческа субтипфант)
годност}
годност}
типригодност}
ригодност}
(вид специфант (вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икореномина икореномина икореномина икореномическо
явление)
чески диспочески диспозит) ческа същност)
зант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРСУ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРСУ]
{работна икореномическа
реализираност;
икореномическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИРСУ

Работно (сметно) трансцентитално ИРСУ

Работно (сметно) инцентитално ИРСУ

Работно (сметно) центитално
ИРСУ

(работен икореномически субтиуницентит)

(работен икореномически субтитрансцентит)

(работен икореномически субтиинцентит)

(работен икореномически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИРСУ]

{работна уницентитална
икореномическа реализираност;

{работна
трансцентитална икореномическа реализираност;

{работна инцентитална
икореномическа реализираност;

{работна центитална икореномическа
реализираност;

работен икореномически диспотит;

работна икореномическа отдаденост;

работна икореномическа
феност;

работен икореномически диспотант;

уницентитална икореномическа сметна
субтизадоволеност}

трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)

76

689

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИРСУ
(творчески
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРСУ]
{творческа
икореномическа реализираност;
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИРСУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИРСУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИРСУ

Творческа (ползваемо) центитално ИРСУ

(творчески икореномически
субтиуницентит)

(творчески икореномически
субтитрансцентит)

(творчески икореномическисубтиинцентит)

(творчески икореномически
субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИРСУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИРСУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИРСУ]

{творческа
уницентитална икореномическа реализираност;

{творческа
трансцентитална икореномическа реализираност;

{творческа инцентитална
икореномическа икореномическа реализираност;

{творческа
центитална
икореномическа реализираност;

творчески икореномически
диспотит;

творческа икореномическа
отдаденост;

творческа икореномическа
феност;

творчески икореномически
диспотант;

уницентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

трансцентитална ползваема субтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИРСУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
Изпълнително
(задоволяващо) икореномически икореномически икореномически икореномически
субтиуниценсубтитрансцен- субтиинцентит)
субтицентит)
ИРСУ
тит)
тит)
(изпълнителен
[външно състо- [външно състоикореномичес- [външно състо- [външно състояяние на външяние на общата
яние на цялостние на вътрешки субтисубсната
определеопределеност
на
ната определената определетантит)
ност на ИРСУ]
ИРСУ]
ност на ИРСУ]
ност на ИРСУ]
[външно със{изпълнителна {изпълнителна {изпълнителна {изпълнителна
тояние на
инцентитална
центитална
уницентиталтрансцентиИРСУ]
икореномичес- икореномичесна икореномитална икоре{изпълнителна ческа реализика реализирака реализираномическа реаикореномичесност;
ност;
раност;
лизираност;
ка реализираизпълнителна
изпълнителен
изпълнителен
изпълнителна
ност}
икореномичесикореномичесикореномичес- икореномическа
икореномическа феност;
ки диспотант;
ки диспотит;
отдаденост;
ка субтизадоцентитална
уницентиталтранасценти- инцентитална
воленост}
икореномиикореномина икореномитална икоре(вид икореноческа субтическа субтическа субтиномическа субмическа форма) задоволеност}
задоволеност}
задоволеност}
тизадоволеност}
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
икореномически икореномическа икореномическо икореномически
явление)
диспозант)
диспозит)
същност)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИРСУ
(съзидателен
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРСУ]
{съзидателна
икореномическа реализираност;
икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИРСУ

(съзидателен
икореномически
субтиуницентит)

(съзидателен
икореномически
субтитрансцентит)

(съзидателен
(съзидателен
икореномически
икореномически
субтицентит)
субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИРСУ]

{съзидателна
уницентитална икореномическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икореномическа реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икореномическа реализираност;

{съзидателна
центитална
икореномическа реализираност;

съзидателен
икореномически диспотит;

съзидателна
икореномическа
отдаденост;

съзидателна
икореномическа феност;

съзидателен
икореномически диспотант;

уницентитална икореномическа субтиизгодност}

трансцентитална икореномическа субтиизгодност}

инцентитална
икореномическа субтиизгодност}

центитална
икореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически диспозит)

(вид съдържание на икореномическа същност)

(вид съдържание на икореномическо явление)

(вид съдържание на икореномически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРСУ
(унисъзидателен икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИРСУ]
{унисъзидателна икореномическа реализираност;
икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИРСУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИРСУ
ИРСУ

(унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически
субтиуниценсубтитрансцентит)
тит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически
субтиинцентит)
субтицентит)
[цялостно състояние на външната определеност на
ИРСУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИРСУ]

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИРСУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИРСУ]

{унисъзидателна уницентитална икореномическа реализираност;

{унисъзидателна трансцентитална икореномическа
реализираност;

унисъзидателен икореномически диспотит;

унисъзидателна икореномическа отдаденост;

уницентитална икореномическа субтиудовлетвореност}

трансцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}

инцентитална
икореномическа субтиудовлетвореност}

центитална
икореномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически диспозит)

(вид специфит
на икореномическа същност)

(вид специфит
на икореномическо явление)

(вид специфит
на икореномически диспозант)

{унисъзидател- {унисъзидателна центитална
на инцентиикореномичестална икорека реализираномическа реаност;
лизираност;
унисъзидатеунисъзидателлен
икореномина икореномически диспоческа феност;
тант;

Изпълнителната икономическа субтизначимост и изпълнителният икотехномическият субтипринос като разновидности на изпълнителното икореномическо субтиучастие (то е или изпълнителна икономическа субтизначимост,
или изпълнителен икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват изпълнителен дялов икореномически субтидиспозат (implementationary partitionary ecorenomic
subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото изпълнително икореномическо субтиучастие е изпълнителен дялов икореномически субтидиспозант (implementationary partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид икорено80
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически диспозант). Специфично за определеността на дяловия икореномически субтидиспозант subpardis (на изпълнителното икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на изпълнителната икономическа субтизначимост subpardis и изпълнителния икотехномически субтипринос subpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на
дяловия икореномически субтидиспозат изпълнителната икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е изпълнителна икономическа оценка* (implementationary economic estimatе) на изпълнителния икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа
същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция*
(estimating /estimation/ economic function)
subpardis = Esubpardis (subpardis)
(вж. икономическа оценка), където Esubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), subpardis =
tsubpardis е общата икономическа оценка на изпълнителния икотехномически субтипринос (total economic estimatе of the implementationary ecotechnomic subticontribution),
asubpardis =

subpardis
subpardis

е средната икономическа оценка на изпълнителния икотехномически субтипринос (average economic estimatе of the implementationary ecotechnomic
subticontribution) и
msubpardis =

dsubpardis
d subpardis

е пределната икономическа оценка на изпълнителния икотехномически
субтипринос (marginal economic estimatе of the implementationary ecotechnomic
subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното икореномическо субтиучастие са: изпълнително
възпроизводствено икореномическо субтиучастие* (implementationary
reproductional ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително производствено икореномическо субтиучастие* (implementationary production
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително разменно икорено81
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическо субтиучастие* (implementationary exchange ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително разпределително икореномическо субтиучастие* (implementationary distributional ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително потребително икореномическо субтиучастие* (implementationary consumption ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително стопанствено икореномическо субтиучастие* (implementationary
protoeconomizing ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително
следпроизводствено икореномическо субтиучастие* (implementationary
post-production ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително предипотребително икореномическо субтиучастие* (implementationary beforeconsumption ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително посредническо икореномическо субтиучастие* (implementationary intermediationary ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително бизнес икореномическо субтиучастие* (implementationary business ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително алокативно икореномическо субтиучастие* (implementationary allocative ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително икореномическо субтиучастие*
(individual implementationary ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено изпълнително икореномическо субтиучастие* (firm implementationary
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено изпълнително икореномическо субтиучастие* (social implementationary ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително усвоявано икореномическо субтиучастие*
(implementationary assimilated ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и изпълнително създавано икореномическо субтиучастие* (implementationary
gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното икореномическо субтиучастие са (1) изпълнително сустатитно икореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен
икореномически субтисустатит), (2) изпълнително субстатно икореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икореномически субтисубстат), (3) изпълнително запасово икореномическо субтиучастие (същото като
изпълнителен икореномически субтизапас), (4) изпълнително сустатантно
икореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икореномически
субтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите
82
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икореномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на изпълнителното икореномическо субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРСУ – икореномическо субтиучастие)

Икореномическо субтиучастие (ИРСУ)
(икореномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИРСУ
(сътворителен
икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ИРСУ

Субстатно
ИРСУ

Запасово
ИРСУ

Сустатантно
ИРСУ

(икореномически субтисустатит)

(икореномически субтисубстат)

(икореномически субтизапас)

(икореномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИРСУ]

[вътрешно същество на
ИРСУ]

[външно същество на
ИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИРСУ

(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
икореномически икореномически икореномически икореномически
субтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
[общо състояние на цялостното същество
на ИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИРСУ]

{икореномическа субтипригодност}

{сустатитна
икореномическа субтипригодност}

{субстатна
икореномическа субтипригодност}

{запасова икореномическа
субтипригодност}

{сустатантна
икореномическа субтипригодност}

(вид икореномически специфант)

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)

[общо понятие
за състояние
на ИРСУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРСУ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРСУ]
{икореномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИРСУ
(творчески
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРСУ]
{икореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИРСУ

Работно (сметно) запасово
ИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИРСУ

(работен икореномически субтисустатит)

(работен икореномически субтисубстат)

(работен икореномически субтизапас)

(работен икореномически субтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИРСУ]

{сустатитна
икореномическа сметна субтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИРСУ

(творчески икореномически
субтисустатит)

(творчески икореномически
субтисубстат)

(творчески икореномически
субтизапас)

(творчески икореномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИРСУ]

{сустатитна
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{запасова икореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИРСУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически икореномически
икореномически
субтизапас)
субтисустатит)
субтисубстат)
субтисустатант)
[външно състо- [външно състоя- [външно състо- [външно състояние на външяние на цялост- ние на вътрешяние на общото
{икореноминото същество
ното същество
ното същество
същество на
чес-ка субтина
ИРСУ]
на ИРСУ]
на ИРСУ]
ИРСУ]
задоволеност}
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
[външно съсреномичес-ка
икореномичесикореномиикореномичестояние на
субтизадоволека субтизадоческа субтизака субтизадоИРСУ]
ност}
воленост}
доволеност}
воленост}
(вид икорено(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
мическа форма) икореномически икореномическа икореномическа икореномически
суперстанта)
сустит)
субстанция)
сустант)
(изпълнителен
икореномичес-ки субтисубстантит)

Съзидателно
(изгодно)
ИРСУ
(съзидателен
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРСУ]
{икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИРСУ

(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
субтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
[вътрешно състояние на цялостното същество на ИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИРСУ]

{сустатитна
икореномическа субтиизгодност}

{субстатна
икореномическа субтиигодноност}

{запасова икореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна
икореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИРСУ
ИРСУ
ИРСУ
ИРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРСУ (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
(унисъзидате- икореномически икореномически икореномически икореномически
субтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
лен икореномически суб[цялостно със[цялостно със[цялостно със[цялостно състисубстантит)
тояние на цято-яние на въттояние на вън- тояние на общолостното
съреш-ното
съшното
същество то същество на
[цялостно съсщество на
щество на
на ИРСУ]
ИРСУ]
тояние на
ИРСУ]
ИРСУ]
ИРСУ]
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
{икореномиреномичес-ка
икореномичесикореномичес- икореномичесческа субтиусубтиудовлека субтиудовка субтиудовкасубти удовдовлетвотвореност}
летвореност}
летвореност}
летвореност}
реност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид икоренона икореномина икореномина икореномина икореномимически специческа
суперсчески
сустант)
чески сустит)
ческа субстанфит)
танта)
ция)

02-70 ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ (implementationary ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
изпълнително икореномическо субтиучастие;
изпълнително инцентитално икореномическо субтиучастие;
изпълнително трансцентитално икореномическо субтиучастие;
изпълнително уницентитално икореномическо субтиучастие;
изпълнително центитално икореномическо субтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (implementationary
ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икореномически субстантит, (*) – икореномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икореномически субект [на субстантивностен изпълнителен икореномически
субект* (substantivitical implementationary ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за изпълнителна икономическа значимост (същото като изпълнителен икономически субективит) и изпълнителен икотехномически принос (същото като изпълнителен икотехномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обективит), както и общо понятие за изпълнително икореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икореномически субтисубстантит) и изпълнително икореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икореномически обтисубстантит) (вж. икореномика); една от разновидностите на
икореномическото участие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическото изпълнение* (ecorenomic implementation), последното като общо понятие за икореномическо творчество* (ecorenomic creation) и икореномическа работа* (ecorenomic work); общо понятие за творческо икореномическо
участие и работно икореномическо участие, но не и двете заедно в тяхното
цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното икореномическо участие е форма на съществуване на изпълнителната икореномическа енергия* (implementationary ecorenomic energy) (вж.
икореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителна икореномическа активност* (implementationary ecorenomic activity)
(вж. икореномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителна
икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителна икореномическа потенциалност* (implementationary ecorenomic
potentiality) (вж. икореномическа потенциалност).
Изпълнителното икореномическо участие акцентира върху дейността на
изпълнителния икореномическия субект, който формира структурата на изпълнителния икореномически ингредиент, последният в качеството му на икореномически диспозант (т.е. като съотношение между икореномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на икореномическото участие са: (1) изпълнително трансцентитално икореномическо
участие (същото като изпълнителен икореномически трансцентит), (2) изпълнително инцентитално икореномическо участие (същото като изпълнителен икореномически инцентит), (3) изпълнително центитално икореномическо участие (същото като изпълнителен икореномически центит), (4) изпълнително уницентитално икореномическо участие (същото като изпълнителен
икореномически уницентит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под
изпълнително икореномическо участие обикновено се подразбира изпълнителното трансцентитално икореномическо участие.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИП трансцентитално икореномическо
участие;
ИП икореномически трансцентит
(ИП трансцентитално икореномическо
участие;
ИП икореномическо
участие)

ИП трансцентитално икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтитрансцентит
(ИП икореномическа
ценностност;
ИП икореномическа
отдаденост)

ИП трансцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икореномическазаделеност;
ИП икореномическа
заделеност)

ИП инцентитално икореномическо участие;
ИП кореномически инцентит
(ИП инцентитално икореномическо участие)

ИП центитално
икореномическо
участие;
ИП икореномически центит
(ИП центитално
икореномическо
участие)

ИП инцентитално икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтиинцентит
(ИП икореномическа феност)

ИП центитално
икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтицентит
(ИП икореномически диспотант)

ИП инцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтиинцентит
(ИП инцентитална икореномическа заделеност)

ИП центитално
икореномическо
обтиучастие;
ИП икореномически обтицентит
(ИП центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на изпълнителното икореномическо участие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна
стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния
неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на изпълнителното икореномическо участие са (1) изпълнителна
икономическа значимост (изпълнителен икономически субекивит) и (2) изпълнителен икотехномически принос (изпълнителен икотехномически обекивит),
а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
изпълнително икореномическо субтиучастие (изпълнителен икореномически
субтисубстантит) и (2) изпълнително икореномическо обтиучастие (изпълнителен икореномически обтисубстантит) (фиг. 2).

ИП икономическа
значимост;
ИП икономически
субективит

ИП икотехномически принос;
ИП икотехномически обективит

ИП икореномическо участие;
ИП икореномически субстантит

ИП икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтисубективит;
ИП икономическа
реализираност

ИП икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтиобективит;
ИП икотехномическа
реализираност

ИП икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтисубстантит;
ИП икореномическа
реализираност

ИП икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтисубективит;
ИП икономически
интерес

ИП икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтиобективит;
ИП икотехномическа
зададеност

ИП икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтисубстантит;
ИП икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Изпълнително икореномическо участие и неговите разновидности
(ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното икореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИРУ – икореномическо участие)

Икореномическо участие
(ИРУ)
(икореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИРУ
(сътворителен
икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИРУ]

Уницентитално ИРУ

Трансцентитално ИРУ

Инцентитално
ИРУ

Центитално
ИРУ

(икореномически уницентит)

(икореномически трансцентит)

(икореномически инцентит)

(икореномически центит)

[цялостна определеност на
ИРУ]

[вътрешна определеност на
ИРУ]

[външна определеност на
ИРУ]

[общо понятие
за определност
на ИРУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИРУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИРУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИРУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИРУ

(сътворителен
икореномически
уницентит)

(сътворителен
икореномически
трансцентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИРУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИРУ]

(сътворителен
(сътворителен
икореномически
икореномически
центит)
инцентит)
[общо състоя[общо състояние
на общата
ние на външната определеност определеност на
ИРУ]
на ИРУ]

{икореномичес- {униценитална {трансценитал- {инценитална
на икореномиикореномическа пригодност} икореномическа пригодност}
ческа прика пригодност}
(вид икореногодност}
мически специ(вид специфант (вид специфант (вид специфант
фант)
на икореномина икореномина икореномически диспозит) ческа същност)
ческо явление)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) уницентитално ИРУ

Работно (сметно)
трансцентитално ИРУ

Работно (сметно) инцентитално ИРУ

Работно (сметно) центитално
ИРУ

(работен икореномически уницентит)

(работен икореномически трансцентит)

(работен икореномически инцентит)

(работен икореномически центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИРУ]

[работно външно
състояние на
вътрешната определеност на
ИРУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИРУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на ИРУ]

{икореномичес- {униценитална {трансцениталка сметна заикореномичесна икореномидоволеност}
ка сметна заческа сметна
доволеност}
задоволеност}
(разновидност
на икореноми(разновидност (разновидност на
ческа форма)
на форма на
форма на икореикореномически номическа същдиспозит)
ност)

{инценитална
икореномическа сметна задоволеност}

{ценитална
икореномическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИРУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално ИРУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИРУ

Творческа (ползваемо) центитално ИРУ

(творчески икореномически
уницентит)

(творчески икореномически
трансцентит)

(творчески икореномически
инцентит)

(творчески икореномически
центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност на
ИРУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИРУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИРУ]

{икореномичес- {униценитална {трансцениталикореномичесна икореномика ползваема
ка
ползваема
ческа
ползваема
задоволеност}
задоволеност}
задоволеност}
(разновидност
(разновидност (разновидност на
на икореномина форма на
форма на икореческа форма)
икореномически номическа същдиспозит)
ност)

{инценитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{ценитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)

Работно (сметно) ИРУ
(работен икореномически
субстантит)
[работно външно състояние
на ИРУ]

Творческо
(ползваемо)
ИРУ
(творчески
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИРУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИРУ
(изпълнителен
икореномически субстантит)
{икореномическа задоволеност}
[външно състояние на
ИРУ]
(вид икореномическа форма)

Съзидателно
(изгодно) ИРУ
(съзидателен
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИРУ]

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИРУ

(изпълнителен
икореномически
уницентит)

(изпълнителен
икореномически
трансцентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИРУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИРУ]

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално

ИРУ
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически
инцентит)
центит)
[външно състо[външно състояние на външяние на общата
ната определе- определеност на
ност на ИРУ]
ИРУ]

{униценитална {трансцениталикореномичесна икореномика задоволеческа задоволеност}
ност}

{инценитална
икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
диспозит)

(вид форма на
икореномическа
същност)

(вид форма на
икореномическо
явление)

(вид форма на
икореномически
диспозант)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИРУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално ИРУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИРУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИРУ

(съзидателен
икореномически
уницентит)

(съзидателен
икореномически
трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИРУ]

{икореномическа изгдност}
{униценитална {трансцениталикореномичесна икореноми(вид икоренока
изгодност}
ческа игодномическо съност}
държание)
(вид съдържание на икорено- (вид съдържание
мически диспона икореномизит)
ческа същност)
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{ценитална
икореномическа задоволеност}

(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически
центит)
инцентит)
[вътрешно със[вътрешно състояние на вън- тояние на общашната опреде- та определеност
на ИРУ]
леност на ИРУ]
{инценитална
икореномическа изгодност}

{ценитална
икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномическо явление)

(вид съдържание на икореномически диспозант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИРУ
ИРУ

(унисъзидателен
икореномически
уницентит)

(унисъзидателен
икореномически
трансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически
инцентит)
центит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИРУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИРУ]

[цялостно състояние на външната определеност на ИРУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИРУ]

{икореномичес- {униценитална {трансценитална икореномиикореномическа удовлетвоческа удовлетка удовлетвореност}
вореност}
реност}
(вид икорено(вид специфит
(вид специфит
мически специна икореномина икореномифит)
ческа
същност)
чески диспозит)

{инценитална
икореномическа удовлетвореност}

{ценитална
икореномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномическо явление)

(вид специфит
на икореномически диспозант)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРУ
(унисъзидателен икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИРУ]

Изпълнителната икономическа значимост и изпълнителният икотехномически принос като разновидности на изпълнителното икореномическо участие
(то е или изпълнителна икономическа значимост, или изпълнителен икотехномически принос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като
двойка образуват изпълнителен дялов икореномически диспозат (implementationary partitionary ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а
самото изпълнително икореномическо участие е изпълнителен дялов икореномически диспозант (implementationary partitionary ecorenomic disposant)
(вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на дяловия
икореномически диспозант pardis (на изпълнителното икореномическо участие) е, че двете му разновидности в лицето на изпълнителната икономическа
значимост pardis и изпълнителния икотехномически принос pardis се намират
във взаимозависимост помежду си. В границите на дяловия икореномически
диспозат изпълнителната икономическа значимост (изпълняваща ролята на
икореномическо явление) е изпълнителна икономическа оценка* (implementationary economic estimatе) на изпълнителния икотехномически принос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------pardis = E pardis (pardis)
(вж. икономическа оценка), където Epardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), pardis =
tpardis е общата икономическа оценка на изпълнителния икотехномически
принос (total economic estimatе of the implementationary ecotechnomic contribution),
apardis =

pardis
pardis

е средната икономическа оценка на изпълнителния икотехномически принос (average economic estimatе of the implementationary ecotechnomic
contribution) и
mpardis =

dpardis
d pardis

е пределната икономическа оценка на изпълнителния икотехномически
принос (marginal economic estimatе of the implementationary ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното икореномическо участие са: изпълнително възпроизводствено икореномическо участие* (implementationary reproductional
ecorenomic participation (share)), изпълнително производствено икореномическо участие* (implementationary production ecorenomic participation (share)),
изпълнително разменно икореномическо участие* (implementationary
exchange ecorenomic participation (share)), изпълнително разпределително
икореномическо участие* (implementationary distributional ecorenomic participation (share)), изпълнително потребително икореномическо участие* (implementationary consumption ecorenomic participation (share)), изпълнително
стопанствено икореномическо участие* (implementationary protoeconomizing ecorenomic participation (share)), изпълнително следпроизводствено икореномическо участие* (implementationary post-production ecorenomic
participation (share)), изпълнително предипотребително икореномическо
участие* (implementationary before-consumption ecorenomic participation
(share)), изпълнително посредническо икореномическо участие* (implementationary intermediationary ecorenomic participation (share)), изпълнително бизнес икореномическо участие* (implementationary business ecorenomic
95
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------participation (share)), изпълнително алокативно икореномическо участие*
(implementationary allocative ecorenomic participation (share)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително икореномическо участие* (individual implementationary ecorenomic participation (share)), фирмено изпълнително икореномическо участие* (firm implementationary ecorenomic participation (share)), обществено изпълнително икореномическо участие* (social implementationary
ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително усвоявано икореномическо участие* (implementationary assimilated ecorenomic participation (share)) и изпълнително
създавано икореномическо участие* (implementationary gived ecorenomic
participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното икореномическо участие са (1) изпълнително
сустатитно икореномическо участие (същото като изпълнителен икореномически сустатит), (2) изпълнително субстатно икореномическо участие (същото като изпълнителен икореномически субстат), (3) изпълнително запасово
икореномическо участие (същото като изпълнителен икореномически запас),
(4) изпълнително сустатантно икореномическо участие (същото като изпълнителен икореномически сустатант). Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на икореномическото участие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на изпълнителното икореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икореномическото участие едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРУ – икореномическо
участие)

Икореномическо участие
(ИРУ)
(икореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИРУ
(сътворителен
икореномически субстантит)

Сустатитно
ИРУ

Субстатно ИРУ

Запасово ИРУ

Сустатантно
ИРУ

(икореномически сустатит)

(икореномически субстат)

(икореномически запас)

(икореномически сустатант)

[цялостно същество на
ИРУ]

[вътрешно същество на
ИРУ]

[външно същество на
ИРУ]

[общо понятие
за същество на
ИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ИРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИРУ

(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
икореномически икореномически икореномически икореномически
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
[общо състояние на цялостното същество
на ИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИРУ]

[общо състояние на външното същество на
ИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИРУ]

{икореномическа пригодност}

{сустатитна
икореномическа пригодност}

{субстатна
икореномическа пригодност}

{запасова икореномическа
пригодност}

{сустатантна
икореномическа пригодност}

(вид икореномически специфант)

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)

[общо понятие
за състояние на
ИРУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРУ
(работен икореномически
субстантит)
[работно външно състояние
на ИРУ]
{икореномическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИРУ
(творчески
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИРУ]
{икореномическа ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИРУ

Работно (сметно) субстатно
ИРУ

Работно (сметно) запасово
ИРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИРУ

(работен икореномически сустатит)

(работен икореномически субстат)

(работен икореномически запас)

(работен икореномически сустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на ИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на ИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на ИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИРУ]

{сустатитна
икореномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икореномическа сметна
задоволеност}

{запасова икореномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
икореномическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИРУ

Творческо (ползваемо) запасово ИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИРУ

(творчески икореномически
сустатит)

(творчески икореномически
субстат)

(творчески икореномически
запас)

(творчески икореномически
сустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИРУ]

{сустатитна
икореномическа ползваема
задоволеност}

{субстатна
икореномическа ползваема
задоволеност}

{запасова икореномическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
икореномическа ползваема
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИРУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически
икореномически
икореномически
(изпълнителен
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
икореномически субстантит) [външно състо- [външно състоя- [външно състо- [външно състояние на външяние на общото
{икореномичес- яние на цялост- ние на вътрешното
същество
ното
същество
ното
същество
същество на
ка задоволена
ИРУ]
на
ИРУ]
на
ИРУ]
ИРУ]
ност}
{сустатитна
{субстатна
{запасова ико- {сустатантна
[външно съсикореномичесикореномиреномичес-ка
икореномичестояние на
ка
задоволеческа
задоволезадоволе-ност}
ка задоволеИРУ]
ност}
ност}
ност}
(вид икорено(вид форма на
мическа форма) (вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
икореномически икореномическа икореномическа икореномически
сустант)
суперстанта)
сустит)
субстанция)
Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИРУ
Съзидателно
(изгодно) ИРУ
(съзидателен
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИРУ]

{икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИРУ

(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
[вътрешно състояние на цялостното същество на ИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИРУ]

{сустатитна
икореномическа изгодност}

{субстатна
икореномическа игодноност}

{запасова икореномичес-ка
изгодност}

{сустатантна
икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)

99

712

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРУ
(унисъзидателен икореномически субстантит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИРУ
ИРУ
ИРУ
ИРУ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
[цялостно състояние на цялостното същество на ИРУ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на ИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИРУ]

{икореномическа удовлетвореност}

{сустатитна
икореномическа удовлетвореност}

{субстатна
икореномическа удовлетвореност}

{запасова икореномичес-ка
удовлетвореност}

{сустатантна
икореномическа удовлетвореност}

(вид икореномически специфит)

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

[цялостно състояние на
ИРУ]

02-70 ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (implementationary ecorenomic participation (share)) (ки) – във:
изпълнително икореномическо участие;
изпълнително инцентитално икореномическо участие;
изпълнително трансцентитално икореномическо участие;
изпълнително уницентитално икореномическо участие;
изпълнително центитално икореномическо участие.
ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОТЕХНОМИЧЕСКО УСЪРДИЕ* (implementationary ecotechnomic diligence) – същото като изпълнителен трансцентитален
икотехномически субтипринос и като изпълнителна икотехномическа ценност.
ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (implementationary ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената
икономическа ингредиентност), изпълнителен икоуниреномически обтисубстантит, изпълнителна икоуниреномическа заделеност (*) – икоуниреномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------качеството й на изпълнителен икоуниреномически субект [на субстантивностен изпълнителен икоуниреномически субект* (substantivitical implementationary ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; изпълнителна икономическа обтизначимост (същото като изпълнителен
икономически обтисубективит и изпълнителен икономически интерес) и изпълнителен икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически обтиобективит и като изпълнителна икотехномическа зададеност), взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. икоуниреномика); една
от разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие (вж.) и един от
конкретните изрази на икоуниреномическото обтиизпълнение* (ecounirenomic obtiimplementation), последното като общо понятие за икоуниреномическо обтитворчество* (ecounirenomic obticreation) и икоуниреномическа
обтиработа* (ecounirenomic obtiwork); общо понятие за творческо икоуниреномическо обтиучастие и работно икоуниреномическо обтиучастие, но не и
двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното икоуниреномическо обтиучастие е изпълнителен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана
субстантивностна изпълнителна оценка или още е обективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна изпълнителна икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical implementationary ecounirenomic appraisement). Изпълнителното икоуниреномическото обтиучастие е форма на съществуване на
изпълнителната обтиикоуниреномическа енергия* (implementationary
obtiecounirenomic energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и отношение
на признаване на приложената изпълнителна обтиикоуниреномическа активност* (implementationary obtiecounirenomic activity) (вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителна обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителна обтиикоуниреномическа потенциалност* (implementationary obtiecounirenomic potentiality) (вж. обтиикоуниреномическа потенциалност).
Изпълнителното икоуниреномическо обтиучастие е обективен изпълнителен икоуниреномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим изпълнителен икоуниреномически ингредиент* (objectively-indispensable implementationary ecounirenomic ingredient) [на обективно-изискван изпълнителен икоуниреномически ингредиент* (objectively-required implementationary
ecounirenomic ingredient)] и в частност – на обективно-необходимо изпълнително икоуниреномическо участие* (objectively-indispensable implementa101
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------tionary ecounirenomic participation (share)) [на обективно-изисквано изпълнително икоуниреномическо участие* (objectively-required implementationary
ecounirenomic participation (share)]. По-своята природа той е оптимален изпълнителен икоуниреномически ингредиент* (optimal implementationary
ecounirenomic ingredient) [в частност оптимално изпълнително икоуниреномическо участие* (optimal implementationary ecounirenomic participation
(share))] и неговото формиране се моделира, респ. се определя с помощта на
методите на математическото програмиране, за което е необходимо да бъде
построена съответна на неговата обективна природа целева функция (вж. целева икономическа функция) и да бъдат зададени присъщите му ограничителни
условия (вж. ограничителни икономически условия), произтичащи от ограничеността на икоуниреномическите ресурси (вж. моделиране на икономическите системи, модел на икономическата система, математическо моделиране
на икономическите системи, математическо програмиране в икономиката).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално обективнонеобходимо изпълнително икоуниреномическо участие* (individual objectively-indispensable implementationary
ecounirenomic participation (share)) (съкратено: индивидуалнонеобходимо изпълнително икоуниреномическо участие), фирмено обективнонеобходимо
изпълнително икоуниреномическо участие* (firm objectively-indispensable
implementationary ecounirenomic participation (share)) (съкратено: фирменонеобходимо изпълнително икоуниреномическо участие), обществено обективнонеобходимо изпълнително икоуниреномическо участие* (social objectively-indispensable implementationary ecounirenomic participation (share)) (съкратено: общественонеобходимо изпълнително икоуниреномическо участие
и т.н.
Изпълнителното икоуниреномическо обтиучастие акцентира върху
дейността на изпълнителния икоуниреномически субект, който формира
структурата на изпълнителния икоуниреномически обтиингредиент, последният в качеството му на икоуниреномически диспозант (т.е. като съотношение между икоуниреномическа същност и икреномическо явление). В този
смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на изпълнителното икоуниреномическо обтиучастие са:
(1) изпълнително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото
като изпълнителен икоуниреномически обтитрансцентит, същото като изпълнителна икоуниреномическа зададеност и като изпълнителна икоуниреномическа заделеност), (2) изпълнително инцентитално икоуниреномическо обти-
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие (същото като изпълнителен икоуниреномически обтиинцентит и като
изпълнителна инцентитална икоуниреномическа заделеност), (3) изпълнително центитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като изпълнителен
икоуниреномически обтицентит и като изпълнителна центитална икоуниреномическа заделеност), (4) изпълнително уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие (същото като изпълнителен икоуниреномически обтиуницентит
и като изпълнителна уницентитална икоуниреномическа заделеност) (фиг. 1,
фиг. 2 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под изпълнително икоуниреномическо обтиучастие обикновено се подразбира изпълнителното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП трансцентитално икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически трансцентит
(ИП трансцентитално икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномическо участие)

ИП инцентитално
икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически инцентит
(ИП инцентитално
икоуниреномическо участие)

ИП центитално
икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически центит
(ИП центитално
икоуниреномическо участие)

ИП трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтитрансцентит
(ИП икоуниреномическа ценностност;
ИП икоуниреномическа отдаденост)

но икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтиинцентит
(ИП икоуниреномическа феност)

ИП центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтицентит
(ИП икоуниреномически диспотант)

ИП трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
ИП икоуниреномическа заделеност)

ИП инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтиинцентит
(ИП инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

ИП центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтицентит(ИП центитална
икоуниреномическа заделеност)

ИП инцентитал-

Фиг. 1. Разновидности на изпълнителното икоуниреномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ИП – изпълнителен; обти –
обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП икономическа
значимост;
ИП икономически
субективит

ИП икотехномически принос;
ИП икотехномически обективит

ИП икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически субстантит

ИП икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтисубективит;
ИП икономическа
реализираност

ИП икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтиобективит;
ИП икотехномическа
реализираност

ИП икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтисубстантит;
ИП икоуниреномическа реализираност

ИП икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтисубективит;
ИП икономически
интерес

ИП икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтиобективит;
ИП икотехномическа
зададеност

ИП икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтисубстантит;
ИП икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Изпълнително икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности
(ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – тъждествено на единството от
разновидностите)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИУРОУ – икоуниреномическо обтиучастие)

Икоуниреномическо обтиучастие
(ИУРОУ)
(икоуниреномически обтисубстантит)
{икоуниреномическа заделeност}

Уницентитално ИУРОУ

Трансцентитално ИУРОУ

Инцентитално
ИУРОУ

Центитално
ИУРОУ

(икоуниреномически обтиуницентит)

(икоуниреномически обтитрансцентит)

(икоуниреномически обтиинцентит)

(икоуниреномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИУРОУ]

[вътрешна определеност на
ИУРОУ]

[външна определеност на
ИУРОУ]

[общо понятие
за определност
на ИУРОУ]

{уницентитална икоуниреномическа заделеност}

{трансцентитална икоуниреномическа
заделеност}

{инцентитална икоуниреномическа заделеност}

{центитална
икоуниреномическа заделеност}

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

(вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИУРОУ
(сътворителен
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИУРОУ]
{сътворителна
икоуниреномическа заделeност;
икоуниреномическа обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИУРОУ

Сътворително
(пригодно)
трансцентитално
ИУРОУ

Сътворително
(пригодно)
инцентитално
ИУРОУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИУРОУ

(сътворителен
икоуниреномически обтиуницентит)

(сътворителен
икоуниреномически обтитрансцентит)

(сътворителен
икоуниреномически обтиинцентит)

(сътворителен
икоуниреномически обтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИУРОУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИУРОУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИУРОУ]

{сътворителна
уницентитална икоуниреномическа заделеност;

{сътворителна
трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

уницентитална икоуниреномическа обтипригодност}

трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{сътворителна {сътворителна
инцентитална ценититална
икоуниреноми- икоуниреномическа заделеческа заделеност;
ност;
центитална
инцентитална
икоуниреномиикоуниреномическа обтиприческа обтипгодност}
ригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфант
на икоуниреномическа същност)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИУРОУ
(работен икоуниреномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние на
ИУРОУ]
{работна икоуниреномическа
заделeност;
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност на
икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИУРОУ

Работно (сметно) трансцентитално ИУРОУ

Работно (сметно) инцентитално ИУРОУ

Работно (сметно) центитално
ИУРОУ

(работен икоуниреномически
обтиуницентит)

(работен икоуниреномически
обтитрансцентит)

(работен икоуниреномически
обтиинцентит)

(работен икоуниреномически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИУРОУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИУРОУ]

{работна уницентитална
икоуниреномическа заделеност;

{работна
трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{работна инцентитална
икоуниреномическа заделеност;

{работна центитална икоуниреномическа
заделеност;

уницентитална икоуниреномическа сметна обтизадоволеност}

трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

инцентитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

центитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа същност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо (ползваемо)
ИУРОУ
(творчески икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИУРОУ]
{творческа икоуниреномическа заделeност;
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност на
икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИУРОУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИУРОУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИУРОУ

Творческа (ползваемо) центитално ИУРОУ

(творчески икоуниреномически обтиуницентит)

(творчески икоуниреномически
обтитрансцентит)

(творчески икоуниреномически обтиинцентит)

(творчески икоуниреномически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИУРОУ]

{творческа
уницентитална икоуниреномическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{творческа
инцентитална
икоуниреномическа заделеност;

{творческа
центитална
икоуниреномически заделеност;

уницентитална икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

центитална
инцентитална
икоикоуниреноикоикоуниреномическа реномическа реномическа ползмическа ползваема обтизаваема обтидоволеност}
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа същност)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРОУ
(изпълнителен
икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИУРОУ]
{изпълнителна
икоуниреномическа заделeност;
икоуниреномическа обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИУРОУ

(изпълнителен
икоуниреномически обтиуницентит)

(изпълнителен
икоуниреномически обтитрансцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически обтиинцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически обтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[външно състояние на външната определеност на
ИУРОУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИУРОУ]

{изпълнителна
уницентитална икоуниреномическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{изпълнителна инцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{изпълнителна
центитална
икоуниреномическа заделеност;

уницентитална икоуниреномическа обтизадоволеност}

трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

инцентитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически диспозит)

(вид форма на
икоуниреномическа същност)

(вид форма на
икоуниреномическо явление)

(вид форма на
икоуниреномически диспозант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИУРОУ
(съзидателен
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРОУ]
{съъзидателна
икоуниреномическа заделeност;
икоуниреномическа обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИУРОУ

(съзидателен
икоуниреномически обтиуницентит)

(съзидателен
икоуниреномически обтитрансцентит)

(съзидателен
икоуниреномически обтиинцентит)

(съзидателен
икоуниреномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИУРОУ]

{съзидателна
уницентитална икоуниреномическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икоуниреномическа заделеност;

{съзидателна
центитална
икоуниреномическа заделеност;

уницентитална икоуниреномическа обтиизгодност}

трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

инцентитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

центитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозит)

(вид съдържание на икоуниреномическа същност)

(вид съдържание на икоуниреномическо
явление)

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИУРОУ
(унисъзидателен икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИУРОУ]
{унисъъзидателна икоуниреномическа заделeност;
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИУРОУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИУРОУ
ИУРОУ

(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икоуниреномиикоуниреномиикоуниреноми- икоуниреномически обтиуни- чески обтитранчески обтиинчески обтиценцентит)
сцентит)
центит)
тит)
[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИУРОУ]

{унисъзидателна уницентитална икоуниреномическа
заделеност;

{унисъзидателна трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{унисъзидателна инцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{унисъзидателна центитална икоуниреномическа заделеност;

уницентитална икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

инцентитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфит
на икоуниреномическа същност)

(вид специфит
на икоуниреномическо явление)

(вид специфит
на икоуниреномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното икоуниреномическо обтиучастие са: изпълнително възпроизводствено икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary reproductional ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително
производствено икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary production ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително разменно
икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary exchange ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), изпълнително разпределително икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary distributional ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително потребително икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary consumption ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително стопанствено икоуниреномическо обтиучастие*
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(implementationary protoeconomizing ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
изпълнително следпроизводствено икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary post-production ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително предипотребително икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary before-consumption ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
изпълнително посредническо икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary intermediationary ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително бизнес икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary business
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително алокативно икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary allocative ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително икоуниреномическо обтиучастие* (individual implementationary ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), фирмено изпълнително икоуниреномическо обтиучастие* (firm implementationary ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
обществено изпълнително икоуниреномическо обтиучастие* (social implementationary ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително усвоявано икоуниномическо обтиучастие*
(implementationary assimilated ecounirenomic subtiparticipation (obtishare)) и изпълнително създавано икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary gived ecounirenomic obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното икоуниреномическо обтиучастие са (1) изпълнително сустатитно икоуниреномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икоуниреномически обтисустатит), (2) изпълнително субстатно
икоуниреномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икоуниреномически обтисубстат), (3) изпълнително запасово икоуниреномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икоуниреномически обтизапас), (4) изпълнително сустатантно икоуниреномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икоуниреномически обтисустатант). Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на изпълнителното икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИУРОУ – икоуниреномическо обтиучастие)

Икоуниреномическо обтиучастие
(ИУРОУ)

Сустатитно
ИУРОУ

Субстатно
ИУРОУ

Запасово
ИУРОУ

Сустатантно
ИУРОУ

(икоуниреномически обтисустатит)

(икоуниреномически обтисубстат)

(икоуниреномически обтизапас)

(икоуниреномически обтисустатант)

[цялостно същество на
ИУРОУ]

[вътрешно същество на
ИУРОУ]

[външно същество на
ИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИУРОУ]

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

(икоуниреномически обтисубстантит)
(вид икоунире- (вид икоуниреномически сус- номическа субтит)
станция)

Сътворително
(пригодно)
ИУРОУ
(сътворителен
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИУРОУ]
{икоуниреномическа обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИУРОУ

Сътворително
(пригодно)
субстатно
ИУРОУ

Сътворител-но
(пригодно)
запасово
ИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИУРОУ

(сътворителен
икоуниреномически обтисустатит)

(сътворителен
икоуниреномически обтисубстат)

(сътворителен
икоуниреномически обтизапас)

(сътворителен
икоуниреномически обтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество на
ИУРОУ]

[общо състояние на външното същество
на ИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа обтипригодност}

{субстатна
икоуниреномическа
обтипригодност}

{запасова икоуниреномическа обтипригодност}

{сустатантна
икоуниреномическа обтипригодност}

(вид специфант на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)

(вид специ(вид специфант на икоу- фант на икоуниреномически ниреномическа
сустит)
субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИУРОУ
(работен икореномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИУРОУ]
{икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИУРОУ

Работно
(сметно) субстатно ИУРОУ

Работно (сметно) запасово
ИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИУРОУ

(работен икоуниреномически обтисустатит)

(работен икоуниреномически обтисубстат)

(работен икоуниреномически обтизапас)

(работен икоуниреномически
обтисустатант)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИУРОУ]

[работно външно състояние
на вътрешното
същество на
ИУРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИУРОУ
(творчески икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИУРОУ]
{икоуниреномическа ползваема
обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИУРОУ

Творческо
(ползваемо)
субстатно
ИУРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИУРОУ

(творчески
икореномически обтисустатит)

(творчески
икореномически обтисубстат)

(творчески
икореномически обтизапас)

(творчески икореномически
обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на вътрешното същество на
ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРОУ
(изпълнителен
икоуниреномически обтисубстантит)
{икоуниреномическа обтизадоволеност}
[външно състояние на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо) субстатно
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо) запасово
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИУРОУ

(изпълнителен
икоуниреномически обтисустатит)

(изпълнителен
икоуниреномически обтисубстат)

(изпълнителен
икоуниреномически обтизапас)

(изпълнителен
икоуниреномически обтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество на
ИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество на
ИУРОУ]

[външно състояние на
външното същество на
ИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИУРОУ
(съзидателен
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРОУ]

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИУРОУ

(съзидателен
икоуниреномически обтисустатит)

(съзидателен
икоуниреномически обтисубстат)

(съзидателен
икоуниреномически обтизапас)

(съзидателен
икоуниреномически обтисустатант)

[вътрешно
със-тояние на
ця-лостното
съще-ство на
ИУРОУ]

[вътрешно
състояние на
вътрешното
същество на
ИУРОУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на вън- тояние на общошното същест- то същество на
во на ИУРОУ]
ИУРОУ]

{икоуниреномическа обтиизгодност}

{сустатитна
{субстатна
икоуниреноикоуниреномическа обмическа об(вид икоунирено- тиизгодност} тиизгодност}
мическо съ(вид съдържа- (вид съдържадържание)
ние на икоуни- ние на икоуниреномически
сустит)

реномическа
субстанция)
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{запасова икоуниреномическа обтиизгодност}
(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)
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{сустатантна
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИУРОУ
(унисъзидателен икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИУРОУ]
{икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно ИУРОУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) субстатно ИУРОУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИУРОУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатантно ИУРОУ

(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен
ен икоуниреен икоуниреен икоуниреикоуниреноминомически
номически
номически
чески обтисусобтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
татант)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
икоуниреномическаобти
удовлетвореност}

{запасова икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

(вид икоуниреномически специ- (вид специфит (вид специфит
на икоунирена икоунирефит)
номически
номическа
сустит)
субстанция)

02-70 ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
(implementationary ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
изпълнително икоуниреномическо обтиучастие;
изпълнително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
изпълнително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
изпълнително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие;
изпълнително центитално икоуниреномическо обтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (implementationary ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената
икономическа ингредиентност), изпълнителен икоуниреномически субтисубстантит, (*) – икоуниреномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква изпълнителна
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икоуниреномически изпълнителен субект [на субстантивностен изпълнителен икоуниреномически субект* (substantivitical implementationary ecounirenomic subject)]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------във икоуниреномическото възпроизводство; изпълнителна икономическа субтизначимост (същото като изпълнителен икономически субтисубективит) и
изпълнителен икотехномически субтипринос (същото като изпълнителен икотехномически субтиобективит) (вж. икоуниреномика), взети заедно в тяхното
цялостно единство; една от разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическото субтиизпълнение* (ecounirenomic subtiimplementation), последното като общо понятие за икоуниреномическо субтитворчество* (ecounirenomic subticreation) и
икоуниреномическа субтиработа* (ecounirenomic subtiwork); общо понятие
за творческо икоуниреномическо субтиучастие и работно икоуниреномическо
субтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното икоуниреномическо
субтиучастие е изпълнителен икоуниреномически ингредиент в качеството му
на субективно-изисквана субстантивностна изпълнителна оценка или още
е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна изпълнителна икоуниреномическа оценка* (subjectively-substantivitical implementationary ecounirenomic appraisement). Изпълнителното икоуниреномическо субтиучастие е
форма на съществуване на изпълнителната субтиикоуниреномическа енергия* (implementationary subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителна
субтиикоуниреномическа активност* (implementationary subtiecounirenomic
activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителна субтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителна субтиикоуниреномическа потенциалност* (implementationary subtiecounirenomic potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност).
Изпълнителното икоуниреномическо субтиучастие акцентира върху
дейността на изпълнителния икоуниреномически субект, който формира
структурата на изпълнителния икоуниреномически субтиингредиент, последният в качеството му на икоуниреномически диспозант (т.е. като съотношение между икоуниреномическа същност и икреномическо явление). В този
смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на икоуниреномическото субтиучастие са: (1) изпълнително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икоуниреномически субтитрансцентит и същото като изпълнителна икоуниреномическа ценностност и като изпълнителна икоуниреноми120

733

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа отдаденост), (2) изпълнително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икоуниреномически субтиинцентит и
като изпълнителна икоуниреномическа феност), (3) изпълнително центитално
икоуниреномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икоуниреномически субтицентит и като изпълнителен икоуниреномически диспотант), (4)
изпълнително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като
изпълнителен икоуниреномически субтиуницентит и като изпълнителен икоуниреномически диспотит) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако не е посочено друго,
под изпълнително икоуниреномическо субтиучастие обикновено се подразбира изпълнителното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП трансцентитално икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически трансцентит
(ИП трансцентитално икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномическо участие)

ИП инцентитално
икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически инцентит
(ИП инцентитално
икоуниреномическо участие)

ИП центитално
икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически центит
(ИП центитално
икоуниреномическо участие)

ИП трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтитрансцентит
(ИП икоуниреномическа ценностност;
ИП икоуниреномическа отдаденост)

ИП инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтиинцентит
(ИП икоуниреномическа феност)

ИП центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоунирено-ически субтицентит
(ИП икоуниреномически диспотант)

ИП трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
ИП икоуниреномическа заделеност)

ИП инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоунирено-мически обтиинцентит
(ИП инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

ИП центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтицентит
(ИП центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на изпълнителното икоуниреномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ИП – изпълнителен; обти –
обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП икономическа
значимост;
ИП икономически
субективит

ИП икотехномически принос;
ИП икотехномически обективит

ИП икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически субстантит

ИП икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтисубективит;
ИП икономическа
реализираност

ИП икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтиобективит;
ИП икотехномическа
реализираност

ИП икоуниреномичес-ко субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтисубстантит;
ИП икоуниреномическа реализираност

ИП икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтисубективит;
ИП икономически
интерес

ИП икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтиобективит;
ИП икотехномическа
зададеност

ИП икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтисубстантит;
ИП икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Изпълнително икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности
(ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – тъждествено на единството от разновидностите)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИУРСУ – икоуниреномическо субтиучастие)

Икоуниреномическо субтиучастие
(ИУРСУ)

Уницентитално ИУРСУ

Трансцентитално ИУРСУ

Инцентитално
ИУРСУ

Центитално
ИУРСУ

(икоуниреномически субтиуницентит)

(икоуниреномически субтитрансцентит)

(икоуниреномически субтиинцентит)

(икоуниреномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИУРСУ]

[вътрешна определеност на
ИУРСУ]

[външна определеност на
ИУРСУ]

[общо понятие
за определност
на ИУРСУ]

{трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

{инцентитална икоуниреномическа реализираност;

{центитална
икоуниреномическа реализираност;

икоуниреномически диспотит}

икоуниреномическа отдаденост}

икоуниреномическа феност}

икоуниреномически диспотант}

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

(вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически диспозант)

(икоуниреноми- {уницентиталчески субтисуб- на икоуниреностантит)
мическа реализираност;
{икоуниреномическа реализираност}
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИУРСУ

(сътворителен
икоуниреномически субтиуницентит)

(сътворителен
икоуниреномически субтитрансцентит)

(сътворителен
икоуниреномически субтиинцентит)

(сътворителен
икоуниреномически субтицентит)

[общо състояние на външната определеност
на ИУРСУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИУРСУ]

[общо състоя[общо състояние
(сътворителен
ние
на
цялостна вътрешната
икоуниреномически субтисуб- ната определе- определеност на
ност на ИУРСУ]
ИУРСУ]
стантит)
[общо понятие
за състояние на
ИУРСУ]
{сътворителна
икоуниреномическа реализираност;
икоуниреномическа субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

{сътворителна {сътворителна
центитална
инцентитална
икоуниреноми- икоуниреномическа реализическа реализираност;
раност;
сътворителна сътворителен
икоуниреноми- икоуниреномически диспоческа феност;
тант;

{сътворителна
уницентитална икоуниреномическа реализираност;

{сътворителна
трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

сътворителен
икоуниреномически диспотит;

сътворителна
икоуниреномическа отдаденост;

уницентитална икоуниреномическа субтипригодност}

трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

инцентитална
икоуниреномическа субтипригодност}

центитална
икоуниреномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфант
на икуниореномическа същност)

(вид специфант
на икоуниреномическо явление)

(вид специфант
на икоуниреномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИУРСУ
(работен икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИУРСУ]
{работна икоуниреномическа
реализираност;
икоуниреномическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИУРСУ

Работно (сметно) трансцен-титално ИУРСУ

Работно (сметно) инцентитално ИУРСУ

Работно (сметно) центитално
ИУРСУ

(работен икоуниреномически
субтиуницентит)

(работен икоуниреномически
субтитрансцентит)

(работен икоуниреномически
субтиинцентит)

(работен икоуни-реномически
субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИУРСУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИУРСУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИУРСУ]

{работна уницентитална
икоуниреномическа реализираност;

{работна
трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

{работна инцентитална
икоуниреномическа реализираност;

{работна центитална икоуниреномическа
реализираност;

работен икоуниреномически
диспотит;

работна икоуниреномическа
отдаденост;

работна икоуниреномическа
феност;

работен икоуниреномически диспотант;

уницентитална икоуниреномическа сметна субтизадоволеност}

трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

инцентитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

центитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа същност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИУРСУ
(творчески
икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИУРСУ]
{творческа икоуниреномическа реализираност;
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИУРСУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИУРСУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИУРСУ

Творческа (ползваемо) центитално ИУРСУ

(творчески икоуниреномически субтиуницентит)

(творчески икоуниреномически субтитрансцентит)

(творчески икоуниреномически субтиинцентит)

(творчески икоуниреномически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИУРСУ]

{творческа
уницентитална икоуниреномическа реализираност;

{творческа
трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

{творческа инцентитална
икоуниреномическа реализираност;

{творческа
центитална
икоуниреномическа реализираност;

творчески икоуниреномически диспотит;

творческа икоуниреномическа
отдаденост;

творческа икоуниреномическа феност;

творчески икоуниреномически диспотант;

уницентитална икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

инцентитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

центитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа същност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИУРСУ

(изпълнителен
икоуниреномически субтиуницентит)

(изпълнителен
икоуниреномически субтитрансцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически субтиинцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически субтицентит)

(изпълнителен [външно състоикоуниреноми- яние на цялостчески субтисуб- ната определестантит)
ност на ИУРСУ]
[външно със{изпълнителна
тояние на
уницентиталИУРСУ]
на икоунирено{изпълнителна мическа реализираност;
икоуниреномическа реализиизпълнителен
раност;
икоуниреномически диспоикоуниренотит;
мическа субтизадоволеност}
уницентитална
икоунирено(вид икоуниреномическа фор- мическа субтизадоволеност}
ма)

[външно състояние на вътрешната определеност на ИУРСУ]

[външно състо- [външно състояние на външяние на общата
ната определе- определеност на
ност на ИУРСУ]
ИУРСУ]

{изпълнителна
трансцентитална униикореномическа
реализираност;

{изпълнителна
инцентитална
икоуниреномическа реализираност;

{изпълнителна
центитална
икоуниреномическа реализираност;

изпълнителна
икоуниреномическа отдаденост;

изпълнителна
икоуниреномическа феност;

изпълнителен
икоуниреномически диспотант;

транасцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

инцентитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически диспозит)

(вид форма на
икоуниреноми-ческа същност)

(вид форма на
икоуниреномическо явление)

(вид форма на
икоуниреномически диспозант)

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРСУ
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИУРСУ
(съзидателен
икоуниреномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРСУ]
{съзидателна
икоуниреномическа реализираност;
икоуниреномическа субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИУРСУ

(съзидателен
икоуниреномически субтиуницентит)

(съзидателен
икоуниреномически субтитрансцентит)

(съзидателен
икоуниреномически субтиинцентит)

(съзидателен
икоуниреномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИУРСУ]

{съзидателна
уницентитална икоуниреномическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икоуниреномическа реализираност;

{съзидателна
центитална
икоуниреномическа реализираност;

съзидателен
икоуниреномически диспотит;

съзидателна
икоуниреномическа отдаденост;

съзидателна
икоуниреномическа феност;

съзидателен
икоуниреномически диспотант;

уницентитална икоуниреномическа субтиизгодност}

трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

инцентитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозит)

(вид съдържание на икоуниреномическа същност)

(вид съдържание на икоуниреномическо
явление)

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИУРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИУРСУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИУРСУ
ИУРСУ

(унисъзидателен (унисъзидателен
икоуниреномиикоуниреномически субтиучески субтитницентит)
рансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икоуниреноми- икоуниреномически субтиин- чески субтиценцентит)
тит)

(унисъзидателен икоуниреномически
субтисубстантит)
[цялостно със-

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИУРСУ]

тояние на
ИУРСУ]

{унисъзидателна уницентитална икоуниреномическа
реализираност;

{унисъзидателна трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

унисъзидателен икоуниреномически диспотит;

унисъзидателна икоуниреномическа отдаденост;

{унисъзидател- {унисъзидателна центитална
на инцентитална икоуни- икоуниреномическа реализиреномическа
раност;
реализираност;
унисъзидатеунисъзидателлен икоунирена икоуниренономически
дисмическа фепотант;
ност;

уницентитална икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

инцентитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфит
на икоуниреномическа същност)

(вид специфит
на икоуниреномическо явление)

(вид специфит
на икоуниреномически диспозант)

{унисъзидателна икоуниреномическа реализираност;
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

[цялостно състояние на външната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИУРСУ]

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното икоуниреномическо субтиучастие са: изпълнително възпроизводствено икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary reproductional ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително производствено икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary production ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително разменно икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary exchange
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително разпределително
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary distributional ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително потребително икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary consumption ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), изпълнително стопанствено икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary protoeconomizing ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително следпроизводствено икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary post-production ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително предипотребително икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary before-consumption ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), изпълнително посредническо икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary intermediationary ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително бизнес икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary business ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително алокативно икоуниреномическо субтиучастие*
(implementationary allocative ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително икоуниреномическо субтиучастие*
(individual implementationary ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено изпълнително икоуниреномическо субтиучастие* (firm implementationary ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено изпълнително икоуниреномическо субтиучастие* (social implementationary ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително усвоявано икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary assimilated ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
и изпълнително създавано икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary gived ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното икоуниреномическо субтиучастие са (1) изпълнително сустатитно икоуниреномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икоуниреномически субтисустатит), (2) изпълнително субстатно
икоуниреномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икоуниреномически субтисубстат), (3) изпълнително запасово икоуниреномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икоуниреномически субтизапас), (4) изпълнително сустатантно икоуниреномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икоуниреномически субтисустатант). Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновре131
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------менно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на изпълнителното икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИУРСУ – икоуниреномическо субтиучастие)
Сустатитно
ИУРСУ

Субстатно
ИУРСУ

Запасово
ИУРСУ

Сустатантно
ИУРСУ

(икоуниреномически субтисустатит)

(икоуниреномически субтисубстат)

(икоуниреномически субтизапас)

(икоуниреномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИУРСУ]

[вътрешно същество на
ИУРСУ]

[външно същество на
ИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа
суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИУРСУ

Сътворител-но
(пригодно)
запасово
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИУРСУ

(сътворителен
(сътворителен икоуниреномиикоуниреноми- чески субтизачески субтипас)
субстат)
[общо състоя[общо състоя[общо понятие
ние на цялост- [общо състоян- ние на външза състояние на ното същество
ие на вътреш- ното същество
ИУРСУ]
ното същество
на ИУРСУ]
на ИУРСУ]
на
ИУРСУ]
{икоуниреноми- {сустатитна
{запасова икоческа субти{субстатна
икоуниреномиуниреномипригодност}
ческа субтип- икоуниреноми- ческа субтическа субтиригодност}
пригодност}
(вид икоуниренопригодност}
мически специ- (вид специфант
(вид специфант)
(вид специна икоуниренофант на икоуфант на икоу- ниреномическа
мически сусниреномическа суперстанта)
тит)
субстанция)

(сътворителен
икоуниреномически субтисустатант)

Икоуниреномическо субтиучастие
(ИУРСУ)
(икоуниреномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИУРСУ

(сътворителен
икоуниреномически субтисубстантит)

(сътворителен
икоуниреномически субтисустатит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИУРСУ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИУРСУ]
{икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИУРСУ

(работен икоуниреномически
субтисустатит)

(работен икоуниреномически субтисубстат)

(работен икоуниреномически субтизапас)

(работен икоуниреномически
субтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИУРСУ]

[работно външно състояние
на вътрешното
същество на
ИУРСУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова ико{субстатна
униреномиикоуниреномическа сметна ческа сметна
субтизадовосубтизадоволеност}
леност}
(разновидност (разновидност
на форма на
на форма на
икоуниреноми- икоуниреномическа субстан- ческа суперстанта)
ция)

{сустатантна
икоуниреномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИУРСУ
(творчески икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИУРСУ]
{икоуниреномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИУРСУ

Творческо
(ползваемо)
субстатно
ИУРСУ

Творческо
(пол-зваемо)
запасово
ИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИУРСУ

(творчески икореномически
субтисустатит)

(творчески
икореномически субтисубстат)

(творчески
икореномически субтизапас)

(творчески икореномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо) запасово
ИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИУРСУ

(изпълнителен
икоуниреномически субтисустатит)

(изпълнителен (изпълнителен
икоуниреноми- икоуниреномически субтически субтизасубстат)
пас)

(изпълнителен
икоуниреномически
субтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество на
ИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{субстатна
{запасова икоикоуниреноми- униреномичесческа субтика субтизадозадоволеност}
воленост}

{сустатантна
икоуниреномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)

Съзидателно
(изгодно)
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИУРСУ

(съзидателен
икоуниреномически субтисубстан-тит)

(съзидателен
икоуниреномически субтисустатит)

(съзидателен
икоуниреномически субтисубстат)

(съзидателен
икоуниреномически субтизапас)

(съзидателен
икоуниреномически субтисустатант)

[вътрешно състояние на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същест-во на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното
същество на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа субтиизгодност}

{субстатна
{запасова икоикоуниреномиуниреномическа субтииз- ческа субтигодност}
изгодност}

{сустатантна
икоуниреномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРСУ
(изпълнителен
икоуниреномически субтисубстантит)
{икоуниреномическа субтизадоволеност}
[външно състояние на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномическа форма)

{икоуниреномическа субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Изпълнително
Изпълнително
(задоволява-що) (задоволяващо)
сустатитно
субстатно
ИУРСУ
ИУРСУ

136

[външно състояние на
външното същество на
ИУРСУ]

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИУРСУ
(унисъзидателен икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИУРСУ]
{икоуниреномическа субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно ИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) субстатно ИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатантно ИУРСУ

(унисъзидателен икоуниреномически субтисустатит)

(унисъзидателен икоуниреномически
субтисубстат)

(унисъзидател- (унисъзидателен
ен икоуниреикоуниреноминомически
чески
субтизапас)
субтисустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
икоуниреномическасубти
удовлетвореност}

{запасова икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

02-70 ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ
(implementationary ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
изпълнително икоуниреномическо субтиучастие;
изпълнително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
изпълнително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
изпълнително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
изпълнително центитално икоуниреномическо субтиучастие.
ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (implementationary ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икоуниреномически субстантит, (*) – икоуниреномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял)
на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икоуниреномически субект [на субстантивностен изпълнителен
икоуниреномически субект* (substantivitical ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; изпълнителна икономическа значимост
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(същото като изпълнителен икономически субективит) и изпълнителен икотехномически принос (същото като изпълнителен икотехномически обективит), взети заедно в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за изпълнително икоуниреномическо субтиучастие (същото като изпълнителен
икоуниреномически субтисубстантит) и изпълнително икоуниреномическо
обтиучастие (същото като изпълнителен икоуниреномически обтисубстантит) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на икоуниреномическото
участие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическото изпълнение* (ecounirenomic implementation), последното като общо понятие за икоуниреномическо творчество* (ecounirenomic creation) и икоуниреномическа
работа* (ecounirenomic work); общо понятие за творческо икоуниреномическо
участие и работно икоуниреномическо участие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното икоуниреномическо участие е форма на съществуване на изпълнителната икоуниреномическа енергия* (implementationary ecounirenomic
energy) (вж. икоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителна икоуниреномическа активност* (implementationary
ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа активност). То е кинестично
опредметена изпълнителна икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителна икоуниреномическа потенциалност* (implementationary ecounirenomic potentiality) (вж. икоуниреномическа
потенциалност).
Изпълнителното икоуниреномическо участие акцентира върху дейността
на икоуниреномическия субект, който формира структурата на изпълнителния
икоуниреномически ингредиент, последният в качеството му на икоуниреномически диспозант (т.е. като съотношение между икоуниреномическа същност
и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност) разновидности на изпълнителното икоуниреномическо участие са: (1) изпълнително трансцентитално икоуниреномическо участие (същото като изпълнителен икоуниреномически трансцентит), (2) изпълнително инцентитално икоуниреномическо участие (същото
като изпълнителен икоуниреномически инцентит), (3) изпълнително центитално икоуниреномическо участие (същото като изпълнителен икоуниреномически центит), (4) изпълнително уницентитално икоуниреномическо участие
(същото като изпълнителен икоуниреномически уницентит) (фиг. 1 и табл. 1).
Ако не е посочено друго, под изпълнително икоуниреномическо участие обик-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------новено се подразбира изпълнителното трансцентитално икоуниреномическо
участие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП трансцентитално икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически трансцентит
(ИП трансцентитално икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномическо участие)

ИП инцентитално
икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически инцентит
(ИП инцентитално
икоуниреномичес-

ИП трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтитрансцентит
(ИП икоуниреномическа ценностност;
ИП икоуниреномическа отдаденост)

ИП инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтиинцентит
(ИП икоуниреномическа феност)

ИП трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
ИП икоуниреномическа заделеност)

ИП инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтиинцентит
(ИП инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

ИП центитално
икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически центит
(ИП центитално
икоуниреномическо участие)

ко участие)

ИП центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтицентит
(ИП икоуниреномически диспотант)

ИП центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтицентит
(ИП центитална
икоуниреномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на изпълнителното икоуниреномическо участие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (ИП – изпълнителен; обти –
обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като
съответния неподчертан текст)

Според общностния икоуниреномически статут негови разновидности са
(1) изпълнително икоуниреномическо субтиучастие (изпълнителен икоунире140
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически субтисубстантит) и (2) изпълнително икоуниреномическо обтиучастие (изпълнителен икоуниреномически обтисубстантит) (фиг. 2).

ИП икономическа
значимост;
ИП икономически
субективит

ИП икотехномически принос;
ИП икотехномически обективит

ИП икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически субстантит

ИП икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтисубективит;
ИП икономическа
реализираност

ИП икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтиобективит;
ИП икотехномическа
реализираност

ИП икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтисубстантит;
ИП
икоуниреномичес-ка
реализираност

ИП икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтисубективит;
ИП икономически
интерес

ИП икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтиобективит;
ИП икотехномическа
зададеност

ИП икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтисубстантит;
ИП икоуниреномичес-ка заделеност

Фиг. 2. Изпълнително икоуниреномическо участие и неговите разновидности
(ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – тъждествено на единството от разновидностите)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното икоуниреномическо участие и тяхното място сред
разновидностите на икоуниреномическото участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИУРУ
– икоуниреномическо участие)

Икоуниреномическо
участие
(ИУРУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИУРУ
(сътворителен
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИУРУ]
{икоуниреномическа пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Уницентитално ИУРУ

Трансцентитално ИУРУ

Инцентитално
ИУРУ

Центитално
ИУРУ

(икоуниреномически
уницентит)

(икоуниреномически трансцентит)

(икоуниреномически инцентит)

(икоуниреномически центит)

[цялостна определеност на
ИУРУ]

[вътрешна определеност на
ИУРУ]

[външна
определеност
на ИУРУ]

[общо понятие
за определност
на ИУРУ]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически диспозант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИУРУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИУРУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИУРУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИУРУ

(сътворителен
икоуниреномически уницентит)

(сътворителен
икоуниреномически трансцентит)

(сътворителен
икоуниреномически инцентит)

(сътворителен
икоуниреномически центит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИУРУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИУРУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИУРУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИУРУ]

{униценитална {трансцениталикоуниреноми- на икоуниреноческа примическа пригодност}
годност}

{инценитална
икоуниреномическа пригодност}

{ценитална
икоуниреномическа пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфант
на икоуниреномическо явление)

(вид специфант
на икоуниреномически диспозант)

(вид специфант
на икоуниреномическа същност)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИУРУ
(работен
икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИУРУ]
{икоуниреномическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИУРУ

Работно (сметно)
трансцентитално ИУРУ

Работно (сметно) инцентитално ИУРУ

Работно (сметно) центитално
ИУРУ

(работен икоуниреномически
уницентит)

(работен икоуниреномически
трансцентит)

(работен икоуниреномически
инцентит)

(работен икоуниреномически
центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИУРУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИУРУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИУРУ]

{уницентитална икоуниреномическа сметна задоволеност}

{трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{инцентитална икоуниреномическа сметна задоволеност}

{центитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномическиски диспозит)

(разновидност на
форма на икоуниреномическа
същ-ност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИУРУ
(творчески
икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИУРУ]
{икоуниреномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИУРУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИУРУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИУРУ

Творческо (ползваемо) центитално ИУРУ

(творчески икоуниреномически уницентит)

(творчески икоуниреномически
трансцентит)

(творчески икоуниреномически инцентит)

(творчески икоуниреномически центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИУРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИУРУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИУРУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИУРУ]

{уницентитална икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{трансцентитална икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{инцентитална икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{центитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозит)

(разновидност на
форма на икоуниреноми-ческа
същност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИУРУ

(изпълнителен
икоуниреномически уницентит)

(изпълнителен
икоуниреномически трансцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически инцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически центит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИУРУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИУРУ]

[външно състояние на външната определеност на ИУРУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИУРУ]

{икоуниреномическа задоволеност}

{уницентитална икоуниреномическа задоволеност}

{трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид икоуниреномическа форма)

{инцентитал{центитална
на икоуниреноикоуниреномическа задово- мическа задоволеност}
леност}

(вид форма на
икоуниреномически диспозит)

(вид форма на
икоуниреномическа същност)

(вид форма на
икоуниреномическо явление)

(вид форма на
икоуниреномически диспозант)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИУРУ

(съзидателен
икоуниреномически уницентит)

(съзидателен
икоуниреномически трансцентит)

(съзидателен
икоуниреномически инцентит)

(съзидателен
икоуниреномически центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИУРУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИУРУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИУРУ]

{уницентитална икоуниреномическа изгодност}

{трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}

{инцентитална икоуниреномическа изгодност}

{центитална
икоуниреномическа изгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозит)

(вид съдържание на икоуниреномическа същност)

(вид съдържание на икоуниреномическо
явление)

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозант)

Изпълнително
(задоволяващо) ИУРУ
(изпълнителен
икоуниреномически субстантит)
[външно състояние на
ИУРУ]

Съзидателно
(изгодно)
ИУРУ
(съзидателен
икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИУРУ (унисъзидателен
икоуниреноми(унисъзидатечески униценлен икоуниретит)
номически
[цялостно съссуб-стантит)
тояние на ця[цялостно съслостната опретояние на
деленост на
ИУРУ]
ИУРУ]
{икоунире{уницентиномическа
тална икоуниудовлетворереномическа
ност}
удовлетворе(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИУРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИУРУ
ИУРУ

(унисъзидателен
икоуниреномически трансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икоуниреноми- икоуниреномически инцентит)
чески центит)

[цялостно състояние на вътрешната определеност на
ИУРУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИУРУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИУРУ]

ност}

{трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{центитална
икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфит
на икоуниреномическа същност)

(вид специфит
на икоуниреномическо явление)

(вид специфит
на икоуниреномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното икоуниреномическо участие са: изпълнително
възпроизводствено икоуниреномическо участие* (implementationary reproductional ecounirenomic participation (share)), изпълнително производствено
икоуниреномическо участие* (implementationary production ecounirenomic
participation (share)), изпълнително разменно икоуниреномическо участие*
(implementationary exchange ecounirenomic participation (share)), изпълнително
разпределително икоуниреномическо участие* (implementationary distributional ecounirenomic participation (share)), изпълнително потребително икоуниреномическо участие* (implementationary consumption ecounirenomic
participation (share)), изпълнително стопанствено икоуниреномическо участие* (implementationary protoeconomizing ecounirenomic participation (share)),
изпълнително
следпроизводствено
икоуниреномическо
участие*
(implementationary post-production ecounirenomic participation (share)), изпълнително предипотребително икоуниреномическо участие* (implementationary before-consumption ecounirenomic participation (share)), изпълнително
посредническо икоуниреномическо участие* (implementationary inter146
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------mediationary ecounirenomic participation (share)), изпълнително бизнес икоуниреномическо участие* (implementationary business ecounirenomic participation (share)), изпълнително алокативно икоуниреномическо участие* (implementationary allocative ecounirenomic participation (share)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително икоуниреномическо участие* (individual implementationary ecounirenomic participation (share)), фирмено изпълнително икоуниреномическо участие* (firm implementationary ecounirenomic participation
(share)), обществено изпълнително икоуниреномическо участие* (social implementationary ecounirenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително усвоявано икоуниреномическо участие*
(implementationary assimilated ecounirenomic participation (share)) и изпълнително създавано икоуниреномическо участие* (implementationary gived
ecounirenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното икоуниреномическо участие са (1) изпълнително
сустатитно икоуниреномическо участие (същото като изпълнителен икоуниреномически сустатит), (2) изпълнително субстатно икоуниреномическо
участие (същото като изпълнителен икоуниреномически субстат), (3) изпълнително запасово икоуниреномическо участие (същото като изпълнителен
икоуниреномически запас), (4) изпълнително сустатантно икоуниреномическо
участие (същото като изпълнителен икоуниреномически сустатант). Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност
и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на изпълнителното икоуниреномическо участие и тяхното място сред
разновидностите на икоуниреномическото участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИУРУ – икоуниреномическо участие)

Икоуниреномическо участие
(ИУРУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИУРУ
(сътворителен
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИУРУ]
{икоуниреномическа пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сустатитно
ИУРУ

Субстатно
ИУРУ

Запасово
ИУРУ

Сустатантно
ИУРУ

(икоуниреномически сустатит)

(икоуниреномически субстат)

(икоуниреномически запас)

(икоуниреномически сустатант)

[цялостно същество на
ИУРУ]

[вътрешно същество на
ИУРУ]

[външно същество на
ИУРУ]

[общо понятие
за същество на
ИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИУРУ

Сътворително
(пригодно)
запасово
ИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИУРУ

(сътворителен
икоуниреномически сустатит)

(сътворителен
икоуниреномически субстат)

(сътворителен
икоуниреномически запас)

(сътворителен
икоуниреномически сустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИУРУ]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИУРУ]

[общо състояние на външното същество
на ИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа пригодност}

{субстатна
икоуниреномическа пригодност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа прическа пригодност}
годност}

(вид специфант на икоуниреномически
сустит)

(вид специфант
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфант на икоуниреномическа суперстанта)

148

761

(вид специфант на икоуниреномически
сустант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ИУРУ
(работен икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИУРУ]
{икоуниреномическа сметна
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИУРУ

Работно (сметно) субстатно
ИУРУ

Работно (сметно) запасово
ИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИУРУ

(работен икоуниреномически
сустатит)

(работен икоуниреномически
субстат)

(работен икоуниреномически запас)

(работен икоуниреномически
сустатант)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИУРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИУРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа сметна
ческа сметна
задоволеност} задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИУРУ

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИУРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИУРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИУРУ

(творчески ико(творчески
униреномически икоуниреноми(творчески
субстат)
чески запас)
икоуниреноми[творческо вън[творческо
[творческо
чески субстаншно
състояние
външно състовъншно състотит)
на вътрешното
яние на цялосяние на външ[творческо
същество
на
тното същество
ното същество
външно състоИУРУ]
на ИУРУ]
на ИУРУ]
яние на ИУРУ]
{субстатна
{сустатитна
{запасова ико{икоуниреномиикоуниреномиикоуниреноуниреномическа ползваема мическа полз- ческа ползваема ческа ползвазадоволеност}
задоволеност}
ваема задовоема задоволе(разновидност
леност}
ност}
на икоунирено(разновидност
(разновидност
(разновидност
мическа форма)
на форма на
на форма на
на форма на
икоуниреномиикоуниреномиикоуниреномически сустит)
ческа суперческа субстанстанта)
ция)

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРУ

(творчески
икоуниреномически сустатит)

Изпълнително
Изпълнително
(задоволяващо) (задоволяващо)
сустатитно
субстатно ИУРУ
ИУРУ

Творческа
(пол-зваемо)
сустатантно
ИУРУ
(творчески икоуниреномически сустатант)
[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИУРУ]
{сустатантна
икоуниреномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

Изпълнително
(задоволяващо) запасово
ИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИУРУ

(изпълнителен
икоуниреномически сустатит)

(изпълнителен
икоуниреномически субстат)

(изпълнителен
икоуниреномически запас)

(изпълнителен
икоуниреномически сустатант)

[външно състо{икоуниреноми- яние на цялостческа задоволе- ното същество
на ИУРУ]
ност}
{сустатитна
[външно съсикоуниренотояние на
мическа задоИУРУ]
воленост}
(вид икоуниреномическа форма) (вид форма на
икоуниреномически сустит)

[външно състояние на вътрешното същество
на ИУРУ]

[външно състояние на външното същество на ИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИУРУ]

{субстатна
икоуниреномическа задоволеност}

{запасова ико- {сустатантна
икоуниреномиуниреномическа задово- ческа задоволеност}
леност}
(вид форма на (вид форма на
икоуниреноми- икоуниреномическа суперс- чески сустант)
танта)

(изпълнителен
икоуниреномически субстантит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИУРУ

(съзидателен
икоуниреномически сустатит)

(съзидателен
икоуниреномически субстат)

(съзидателен
икоуниреномически запас)

(съзидателен
икоуниреномически сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа изгод(вид икоуниреноност}
мическо съ(вид съдържадържание)
ние на икоуниреномически
сустит)

{субстатна
икоуниреномическа игодноност}
(вид съдържание на икоуниреномическа субстанция)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно ИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
ИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) сустатант-но ИУРУ

(унисъзидателен икоуниреномически сустатит)

(унисъзидателен
икоуниреномически субстат)

(унисъзидателен икоуниреномически
запас)

(унисъзидателен икоуниреномически сустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество
на ИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа удовлетвореност}

{субстатна
икоуниреномическа удовлетвореност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа удовле- ческа удовлеттвореност}
вореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

Съзидателно
(изгодно) ИУРУ
(съзидателен
икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРУ]
{икоуниреномическа изгодност}

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИУРУ
(унисъзидателен икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИУРУ]
{икоуниреномическа удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

02-70 ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (implementationary ecounirenomic participation (share)) (ки) – във:
изпълнително икоуниреномическо участие;
изпълнително инцентитално икоуниреномическо участие;
изпълнително трансцентитално икоуниреномическо участие;
изпълнително уницентитално икоуниреномическо участие;
изпълнително центитално икоуниреномическо участие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (implementationary incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен
икокореномически обтиинцентит, изпълнителна инцентитална икокореномическа заделеност, (*) – изпълнителен инцентитален икокореномически
ингредиент, който на феноменно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икокореномически субект [на
субстантивностен
изпълнителен
икокореномически
субект*
(substantivitical implementationary ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от изпълнителна инцентитална икономическа обтизначимост
(същото като изпълнителен икономически обтиинцентит) и изпълнителен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически обтиинцентит) (както и общо понятие за изпълнително инцентитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за изпълнителна инцентитална икономическа обтизначимост и изпълнителен инцентитален икотехномически обтипринос) и изпълнително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където изпълнителната инцентитална икономическа обтизначимост
е изпълнителна икономическа оценка на изпълнителния инцентитален техномически обтипринос; една от разновидностите на инцентиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическото обтиизпълнение* (ecocorenomic obtiimplementation), последното като
общо понятие за икокореномическо обтитворчество* (ecocorenomic
obticreation) и икокореномическа обтиработа* (ecocorenomic obtiwork); общо
понятие за творческо инцентитално икокореномическо обтиучастие и работно инцентитално икокореномическо обтиучастие, но не и двете заедно в
тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Изпълнителното инцентитално икокореномическо обтиучастие е изпълнителен
икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна изпълнителена оценка на феноменно равнище или още е
обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна изпълнителена икокореномическа оценка* (objectively-substantivitical implementationary ecocorenomic
appraisement) на феноменно равнище. Изпълнителното инцентиталното ико1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кореномическо обтиучастие е форма на съществуване на изпълнителената
инцентитална обтиикокореномическа енергия* (implementationary incentital
obtiecocorenomic energy) (вж. обтиикокореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената изпълнителена инцентитална обтиикокореномическа активност* (implementationary incentital obtiecocorenomic activity)
(вж. обтиикокореномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена инцентитална обтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена инцентитална обтиикокореномическа потенциалност* (implementationary incentital obtiecocorenomic
potentiality) (вж. обтиикокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на изпълнителното икокореномическо обтиучастие. (вж.
фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИП инцентитално икореномическо участие;
ИП икореномически инцентит
(ИП инцентитално икореномическо участие)

ИП инцентитално икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически инцентит
(ИП инцентитално икоуниреномическо участие)

ИП инцентитално икокореномическо участие;
ИП икокореномически инцентит
(ИП инцентитално икокореномическо участие)

ИП инцентитално икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтиинцентит
(ИП икореномическа феност)

ИП инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтиинцентит
(ИП икоуниреномическа феност)

ИП инцентитално икокореномическо субтиучастие;
ИП икокореномически субтиинцентит
(ИП икокореномическа феност)

ИП инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтиинцентит

ИП нцентитално
икокореномическо обтиучастие;
ИП икокореномически обтиинцентит
(ИП инцентитална икокореномическа заделеност)

ИП инцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтиинцентит
(ИП инцентитална икореномическа заделеност)

(ИП инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително инцентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното инцентитално икокореномическо обтиучастие са:
изпълнително възпроизводствено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary reproductional incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)),
изпълнително
производствено
инцентитално
икокореномическо обтиучастие* (implementationary production incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително разменно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary exchange
incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително разпределително
инцентитално
икокореномическо
обтиучастие*
(implementationary distributional incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), изпълнително потребително инцентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary consumption incentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), изпълнително стопанствено инцентитално
икокореномическо обтиучастие* (implementationary protoeconomizing
incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително следпроизводствено
инцентитално
икокореномическо
обтиучастие*
(implementationary post-production incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), изпълнително предипотребително инцентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary before-consumption incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително посредническо инцентитално
икокореномическо
обтиучастие*
(implementationary
intermediationary incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително
бизнес
инцентитално
икокореномическо
обтиучастие*
(implementationary business incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
изпълнително алокативно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary allocative incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително инцентитално икокореномическо обтиучастие* (individual implementationary incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено изпълнително инцентитално икокореномическо обтиучастие* (firm implementationary incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено изпълнително инцентитално икокореномическо обтиучастие* (social implementationary
incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително инцентитално усвоявано икокореномичес4
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ко обтиучастие* (implementationary assimilated ecocorenomic subtiparticipation
(obtishare)) и изпълнително инцентитално създавано икокореномическо
обтиучастие* (implementationary gived ecocorenomic obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното инцентитално икокореномическо обтиучастие
са (1) изпълнително сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary sustatitic incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икокореномически
обтисустатит* (implementationary incentital ecocorenomic obtisustatite)], (2)
изпълнително субстатно инцентитално икокореномическо обтиучастие*
(implementationary substatum incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като изпълнителен инцентитален икокореномически обтисубстат* (implementationary incentital ecocorenomic obtisubstatum)], (3) изпълнително запасово инцентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary stock incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като изпълнителен инцентитален икокореномически обтизапас*
(implementationary incentital ecocorenomic obtistock)], (4) изпълнително сустатантно
инцентитално
икокореномическо
обтиучастие*
(implementationary sustatantal incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като изпълнителен инцентитален икокореномически обтисустатант* (implementationary incentital ecocorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното инцентитално икокореномическо обтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИКРОУ – инцентитално икокореномическо обтиучастие)

Инцентитално
икокореномическо обтиучастие
(ИЦИКРОУ)
(инцентитален
икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИКРОУ

Субстатно
ИЦИКРОУ

Запасово
ИЦИКРОУ

Сустатантно
ИЦИКРОУ

(инцентитален икокореномически
обтисустатит;

(инцентитален икокореномически обтисубстат;

(инцентитален икокореномически
обтизапас;

(инцентитален икокореномически обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтиинцентит) обтиинцентит)

сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИКРОУ]

[вътрешно същество на
ИЦИКРОУ]

[външно същество на
ИЦИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ИЦИКРОУ
(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ИЦИКРОУ

(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{запасова инцентитална
икокореномическа обтипригодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
обтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа субскореномически
танция)
сустит)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИКРОУ
(работен инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИКРОУ

(работен инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(работен инцентитален икокореномически
обтисубстат;

(работен инцентитален
икокореномически обтизапас;

(работен инцентитал-ен
икокореномически обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтиинцентит)

работен субстатен икокореномически обтиинцентит)

работен запасов икокореномически обтиинцентит)

работен сустатантен икокореномически
обтиинцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИЦИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИЦИКРОУ
(творчески инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИЦИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИКРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИЦИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИЦИКРОУ

(творчески
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(творчески инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(творчески инцентитален
икокореномически обтизапас;

(творчески инцентитален
икокореномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически обтиинцентит)

творчески субстатен икокореномически обтиинцентит)

творчески запасов икокореномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икокореномически обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИКРОУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИКРОУ
(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИКРОУ

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИКРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИКРОУ
(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ИЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИКРОУ

(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
обтиинцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
обтиизгодноност}

{запасова инцентитална
икокореномическа обтиизгодност}

{сустатантна инцентиталнаикокореноми-ческа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)

11

776

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИКРОУ
(унисъзидателен инцентитален икокореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ИЦИКРОУ
сово
тантно
ИЦИКРОУ
ИЦИКРОУ
ИЦИКРОУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен инцентитаен инцентитаен инцентитаен инцентитален
икокоренолен икокорелен икокорелен икокоремически
номически
номически об- номически обобтисубстат;
обтисустатит;
тизапас;
тисустатант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномически обтиин- обтиинцентит) обтиинцентит) чески обтиинцентит)
центит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние
на
въттояние на вънтояние на цятояние на обрешното
същесшното
същестлостното същото същество
тво на
во на
щество на
на ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]
{субстатна
{запасова ин- {сустатантна
{сустатитна
инцентицентитална
инцентиинцентитална
икокоикокореномитална
икокотална икокореномическа
ческа обтиуреномическа
реномическа
обтиудовледовлеобтиудовлеобтиудовлетвореност}
твореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокоренона икокоремическа
мическа супермически сусномически
субстанция)
станта)
тант)
сустит)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (implementationary incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен
икокореномически субтиинцентит, изпълнителна икокореномическа феност, (*) – изпълнителен инцентитален икокореномически ингредиент, който
на феноменно равнище като субективна проекция количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на изпълнителен икокореномически субект [на субстантивностен
изпълнителен
икокореномически
субект*
(substantivitical
12
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------implementationary ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
изпълнителна инцентитална икономическа субтизначимост (същото като изпълнителен икономически субтиинцентит) и изпълнителен инцентитален
икотехномически субтипринос (същото като като изпълнителен икотехномически субтиинцентит) (както и общо понятие за изпълнително инцентитално
икореномическо субтиучастие (в т.ч. и за изпълнителна инцентитална икономическа субтизначимост и изпълнителен инцентитален икотехномически
субтипринос) и изпълнително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където изпълнителната инцентитална икономическа субтизначимост е
икономическа оценка на изпълнителния инцентитален икотехномически субтипринос; една от разновидностите на инцентиталното икокореномическо
субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическото
субтиизпълнение* (ecocorenomic subtiimplementation), последното като общо
понятие за икокореномическо субтитворчество* (ecocorenomic subticreation)
и икокореномическа субтиработа* (ecocorenomic subtiwork); общо понятие
за творческо инцентитално икокореномическо субтиучастие и работно инцентитално икокореномическо субтиучастие, но не и двете заедно в тяхното
цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното инцентитално икокореномическо субтиучастие е като изпълнителен
икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна изпълнителна оценка на феноменно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна изпълнителна икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical implementationary ecocorenomic
appraisement) на феноменно равнище. Изпълнителното инцентиталното икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на изпълнителената
инцентитална субтиикокореномическа енергия* (implementationary incentital subtiecocorenomic energy) (вж. субтиикококореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена инцентитална
субтиикокореномическа активност* (implementationary incentital subtiecocorenomic activity) (вж. субтиикококореномическа активност). То е
кинестично опредметена изпълнителена инцентитална субтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена инцентитална субтиикокореномическа потенциалност* (implementationary
incentital subtiecocorenomic potentiality) (вж. субтиикокореномическа потенци13
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------алност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителното икокореномическо субтиучастие. (вж. фиг. 1).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

ИП инцентитално икореномическо участие;
ИП икореномически инцентит
(ИП инцентитално икореномическо участие)

ИП инцентитално икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически инцентит
(ИП инцентитално икоуниреномическо участие)

ИП инцентитално икокореномическо участие;
ИП икокореномически инцентит
(ИП инцентитално икокореномическо участие)

ИП инцентитално икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтиинцентит
(ИП икореномическа феност)

ИП инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтиинцентит
(ИП икоуниреномическа феност)

ИП инцентитално икокореномическо субтиучастие;
ИП икокореномически субтиинцентит
(ИП икокореномическа феност)

ИП инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтиинцентит

ИП нцентитално
икокореномическо обтиучастие;
ИП икокореномически обтиинцентит
(ИП инцентитална икокореномическа заделеност)

ИП инцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтиинцентит
(ИП инцентитална икореномическа заделеност)

(ИП инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително инцентитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното инцентитално икокореномическо субтиучастие
са: възпроизводствено изпълнително инцентитално икокореномическо
субтиучастие* (implementationary reproductional incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително производствено инцентитално
икокореномическо субтиучастие* (implementationary production incentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително разменно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary exchange
incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително разпределително инцентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary distributional incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
изпълнително
потребително
инцентитално
икокореномическо
субтиучастие* (implementationary consumption incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), изпълнително стопанствено инцентитално
икокореномическо субтиучастие* (implementationary protoeconomizing
incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително следпроизводствено
инцентитално
икокореномическо
субтиучастие*
(implementationary post-production incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), изпълнително предипотребително инцентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary before-consumption incentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително посредническо инцентитално
икокореномическо
субтиучастие*
(implementationary
intermediationary incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително бизнес инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(implementationary
business
incentital
ecocorenomic
subtiparticipation
(subtishare)), изпълнително алокативно инцентитално икокореномическо
субтиучастие*
(implementationary allocative incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително инцентитално икокореномическо субтиучастие* (individual implementationary
incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено изпълнително
инцентитално икокореномическо субтиучастие* (firm implementationary
incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено изпълнително
инцентитално
икокореномическо
субтиучастие*
(social
implementationary incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително инцентитално усвоявано икокореномичес16
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ко субтиучастие* (implementationary incentital assimilated ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и изпълнително инцентитално създавано икокореномическо
субтиучастие*
(implementationary
incentital
gived
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното инцентитално икокореномическо субтиучастие
са (1) изпълнително сустатитно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary sustatitic incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икокореномически субтисустатит* (implementationary incentital ecocorenomic subtisustatite)], (2) изпълнително субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(implementationary
substatum
incentital
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален
икокореномически субтисубстат* (implementationary incentital ecocorenomic
subtisubstatum)],
(3)
изпълнително
запасово
инцентитално
икокореномическо субтиучастие* (implementationary stock incentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икокореномически субтизапас* (implementationary incentital
ecocorenomic subtistock)], (4) изпълнително сустатантно инцентитално
икокореномическо субтиучастие* (implementationary sustatantal incentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икокореномически субтисустатант* (implementationary
incentital ecocorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното инцентитално икокореномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИКРСУ – инцентитално икокореномическо субтиучастие)

Инцентитално икокореномическо
субтиучастие
(ИЦИКРСУ)
(инцентитален икокореномически
субтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИКРСУ

Субстатно
ИЦИКРСУ

Запасово
ИЦИКРСУ

Сустатантно
ИЦИКРСУ

(инцентитален икокореномически
субтисустатит;

(инцентитален
икокореномически субтисубстат;

(инцентитален
икокореномически субтизапас;

(инцентитален икокореномически
субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически
реномически
субтиинцентит) субтиинцентит)

сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно същество на
ИЦИКРСУ]

[външно същество на
ИЦИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИКРСУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ИЦИКРСУ
(сътворителен
инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
субтипригодност}
(вид
икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ИЦИКРСУ

(сътворителен
инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИКРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИКРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{запасова инцентитална
икокореномическа субтипригодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
субтипригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа
субстанция)

(вид специфант
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно)
ИЦИКРСУ
(работен инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИКРСУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИКРСУ

(работен инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(работен инцентитален икокореномически
субтисубстат;

(работен инцентитален икокореномически
субтизапас;

(работен инцентитален
икокореномически субтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
субтиинцентит)

работен субстатен икокореномически субтиинцентит)

работен запасов
икокореномически субтиинцентит)

работен сустатантен икокореномически
субтиинцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
външното
същество на
ИЦИКРСУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИЦИКРСУ
(творчески
инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИЦИКРСУ

(творчески инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(творчески инцентитален икокореномически
субтисубстат;

(творчески инцентитален икокореномически
субтизапас;

(творчески инцентитален
икокореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически
субтиинцентит)

творчески субстатен икокореномически субтиинцентит)

творчески запасов икокореномически субтиинцентит)

творчески сустатантен икокореномически субтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на
ИЦИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИКРСУ]

[творческо външно състоя-ние
на външното
същество на
ИЦИКРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИКРСУ
(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}
(вид икокорено-мическа
форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИКРСУ

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИКРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИКРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)

22

787

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИКРСУ
(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ИЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИКРСУ

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтиинцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
субтиигодноност}

{запасова инцентитална
икокореномическа субтиизгодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИКРСУ
(унисъзидателен инцентитален икокореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно
ИЦИКРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
ИЦИКРСУ

(унисъзидателен инцентитален икокореномически
субтисустатит;

(унисъзидател(унисъзидател- (унисъзидателен инцентитален ен инцентитален ен инцентитаикокореномиикокореномилен икокоречески субтисуб- чески субтиза- номически субстат;
пас;
тисустатант;
унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен икозапасов икокосустатантен
кореномически
реномически
икокореномисубтиинцентит) субтиинцентит) чески субтиинцентит)
[цялостно със[цялостно със[цялостно състояние на въттояние на вънтояние на обрешното същес- шното същество щото същество
тво на
на
на ИЦИКРСУ]
ИЦИКРСУ]
ИЦИКРСУ]
{субстатна
{запасова ин- {сустатантна
инцентицентитална
инцентитална икокоикокореномитална икокореномическа
ческа субтиуреномическа
субтиудовледовлесубтиудовлетвореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит
(вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокореномическа
мическа супермически суссубстанция)
станта)
тант)

унисъзидателен сустатитен
икокореномически субтиинцентит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРСУ]
{сустатитна
инцентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икокореномически сустит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово
ИЦИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИКРСУ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (implementationary incentital ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икокореномически инцентит, (*) – изпълнителен инцентитален икокореномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
изпълнителен икокореномически субект [на субстантивностен изпълнителен икокореномически субект* (substantivitical implementationary
ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от изпълнителна инцентитална икономическа значимост (същото като изпълнителен икономически
инцентит) и изпълнителен инцентитален икотехномически принос (същото
като изпълнителен икотехномически инцентит) (както и общо понятие за изпълнително инцентитално икореномическо участие (в т.ч. и за изпълнителна
инцентитална икономическа значимост и изпълнителен инцентитален икотехномически принос) и изпълнително инцентитално икоуниреномическо
участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където изпълнителната инцентитална икономическа значимост е
икономическа оценка на изпълнителния инцентитални икотехномически принос; една от разновидностите на инцентиталното икокореномическо участие
(вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическото изпълнение*
(ecocorenomic implementation), последното като общо понятие за икокореномическо творчество* (ecocorenomic creation) и икокореномическа работа*
(ecocorenomic work); общо понятие за творческо инцентитално икокореномическо участие и работно инцентитално икокореномическо участие, но не и
двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за изпълнително инцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икокореномически субтиинцентит и същото като изпълнителна икокореномическа феност) и изпълнително инцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икокореномически обтиинцентит и като изпълнителна инцентитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Изпълнителното инцентитално икокореномическо участие е форма на съществуване на изпълнителната инцентитална икокореномическа енергия (implementationary
incentital ecocorenomic energy) (вж. икокореномическа дейност) и отношение
на признаване на приложената изпълнителена инцентитална икокореномическа активност* (implementationary incentital ecocorenomic activity) (вж. икокореномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена инцентитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена инцентитална икокореномическа потенциалност* (implementationary incentital ecocorenomic potentiality) (вж. икокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителното икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

ИП инцентитално икореномическо участие;
ИП икореномически инцентит
(ИП инцентитално икореномическо участие)

ИП инцентитално икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически инцентит
(ИП инцентитално икоуниреномическо участие)

ИП инцентитално икокореномическо участие;
ИП икокореномически инцентит
(ИП инцентитално икокореномическо участие)

ИП инцентитално икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтиинцентит
(ИП икореномическа феност)

ИП инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтиинцентит
(ИП икоуниреномическа феност)

ИП инцентитално икокореномическо субтиучастие;
ИП икокореномически субтиинцентит
(ИП икокореномическа феност)

ИП инцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтиинцентит
(ИП инцентитална икореномическа заделеност)

ИП инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтиинцентит

ИП нцентитално
икокореномическо обтиучастие;
ИП икокореномически обтиинцентит
(ИП инцентитална икокореномическа заделеност)

(ИП инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително инцентитално икокореномическо участие и неговите разновидности
(ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
изпълнително инцентитално икокореномическо субтиучастие (изпълнителен
икокореномически субтиинцентит) и (2) изпълнително инцентитално икокореномическо обтиучастие (изпълнителен икокореномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното инцентитално икокореномическо участие са: изпълнително възпроизводствено инцентитално икокореномическо участие* (implementationary reproductional incentital ecocorenomic participation
(share)), изпълнително производствено инцентитално икокореномическо
участие* (implementationary production incentital ecocorenomic participation
(share)), изпълнително разменно инцентитално икокореномическо участие* (implementationary exchange incentital ecocorenomic participation (share)),
изпълнително разпределително инцентитално икокореномическо участие* (implementationary distributional incentital ecocorenomic participation
(share)), изпълнително потребително инцентитално икокореномическо
участие* (implementationary consumption incentital ecocorenomic participation
(share)), изпълнително стопанствено инцентитално икокореномическо
участие* (implementationary protoeconomizing incentital ecocorenomic
participation (share)), изпълнително следпроизводствено инцентитално
икокореномическо участие* (implementationary post-production incentital
ecocorenomic participation (share)), изпълнително предипотребително инцентитално икокореномическо участие* (implementationary beforeconsumption incentital ecocorenomic participation (share)), изпълнително посредническо инцентитално икокореномическо участие* (implementationary
intermediationary incentital ecocorenomic participation (share)), изпълнително
бизнес инцентитално икокореномическо участие* (implementationary
business incentital ecocorenomic participation (share)), изпълнително алокативно инцентитално икокореномическо участие* (implementationary allocative
incentital ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително
инцентитално
икокореномическо
участие*
(individual
implementationary incentital ecocorenomic participation (share)), фирмено изпълнително
инцентитално
икокореномическо
участие*
(firm
implementationary incentital ecocorenomic participation (share)), обществено изпълнително
инцентитално
икокореномическо
участие*
(social
implementationary incentital ecocorenomic participation (share)) и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително инцентитално усвоявано икокореномическо участие* (implementationary incentital assimilated ecocorenomic participation
(share)) и изпълнително инцентитално създавано икокореномическо участие* (implementationary incentital gived ecocorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното инцентитално икокореномическо участие са (1)
изпълнително сустатитно инцентитално икокореномическо участие*
(implementationary sustatitic incentital ecocorenomic participation (share)) [същото
като изпълнителен инцентитален икокореномически сустатит*
(implementationary incentital ecocorenomic sustatite)], (2) изпълнително субстатно инцентитално икокореномическо участие* (implementationary
substatum incentital ecocorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен инцентитален икокореномически субстат* (implementationary
incentital ecocorenomic substatum)], (3) изпълнително запасово инцентитално икокореномическо участие* (implementationary stock incentital
ecocorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен инцентитален
икокореномически запас* (implementationary incentital ecocorenomic stock)],
(4) изпълнително сустатантно инцентитално икокореномическо участие* (implementationary sustatantal incentital ecocorenomic participation (share))
[същото като изпълнителен инцентитален икокореномически сустатант*
(implementationary incentital ecocorenomic sustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо
участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното инцентитално икокореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИКРУ – инцентитално икокореномическо участие)

Инцентитално
икокореномическо участие
(ИЦИКРУ)
(инцентитален
икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИЦИКРУ

Субстатно
ИЦИКРУ

Запасово
ИЦИКРУ

Сустатантно
ИЦИКРУ

(инцентитален икокореномически
сустатит;

(инцентитален икокореномически субстат;

(инцентитален икокореномически
запас;

(инцентитален икокореномически
сустатант;

сустатитен
икокореномически инцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
инцентит)
инцентит)

сустатантен
икокореномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно същество на
ИЦИКРУ]

[външно същество на
ИЦИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИКРУ
(сътворителен
инцентитален
икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ИЦИКРУ

(сътворителен
инцентитален
икокореномически сустатит;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически субстат;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически запас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически инцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
инцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
инцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
пригодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
пригодност}

{запасова инцентитална
икокореномическа пригодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специ(вид специфант
фант на икона икокоренокореномически
мическа субссустит)
танция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИКРУ
(работен инцентитален
икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИКРУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИКРУ

(работен инцентитален
икокореномически сустатит;

(работен инцентитален икокореномически
субстат;

(работен инцентитален
икокореномически запас;

(работен инцентитал-ен
икокореномически сустатант;

работен сустатитен икокореномически
инцентит)

работен субстатен икокореномически инцентит)

работен запасов икокореномически инцентит)

работен сустатантен икокореномически
инцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИЦИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИЦИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИКРУ
(творчески инцентитален
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИЦИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИЦИКРУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИЦИКРУ

(творчески
инцентитален
икокореномически сустатит;

(творчески инцентитален
икокореномически субстат;

(творчески инцентитален
икокореномически запас;

(творчески инцентитален
икокореномически сустатант;

творчески сустатитен икокореномически инцентит)

творчески субстатен икокореномически инцентит)

творчески запасов икокореномически инцентит)

творчески сустатантен икокореномически инцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИКРУ]

[творческо
[творческо вън- външно състояшно състоя-ние ние на общото
на външното
същество на
същество на
ИЦИКРУ]
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИКРУ
(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИКРУ

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически инцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически инцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
задоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа задоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)

33

798

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИКРУ
(съзидателен
инцентитален
икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИКРУ

(съзидателен
инцентитален
икокореномически сустатит;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субстат;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически инцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
инцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
инцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
изгодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
игодноност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа изгодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
изгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИКРУ
(унисъзидателен инцентитален икокореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
рява-що) запа- ряващо) сустатитно
ИЦИКРУ
сово ИЦИКРУ
тантно
ИЦИКРУ
ИЦИКРУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен инцентитаен инцентитаен инцентитаен инцентитален
икокоренолен
икокорелен икокорелен икокоремически субсномически за- номически сусномически
тат;
пас;
сустатит;
татант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномиинцентит)
инцентит)
чески инценчески инцентит)
тит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

[цялостно състояние на външното същество на
ИЦИКРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИКРУ]

{запасова ин- {сустатантна
центитална
инцентиикокореномитална икокоческа удовлетреномическа
вореност}
удовлетвореност}
(вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокореномическа супермически сусстанта)
тант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (implementationary incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икореномически обтиинцентит, изпълнителна инцентитална икореномическа заделеност, (*) – изпълнителен инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно равнище като обективна проекция количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на изпълнителен икореномически субект [на субстантивностен
изпълнителен икореномически субект* (substantivitical implementationary
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за
изпълнителна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като изпълнителен икономически обтиинцентит и като изпълнителен инцентитален
икономически интерес) и изпълнителен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически обтиинцентит и като
изпълнителна инцентитална икотехномическа задаеност); една от разновидностите на инцентиталното икореномическо обтиучастие (вж.) и една от
разновидностите на трансцентиталното икореномическо обтиучастие (вж.)
и един от конкретните изрази на икореномическото обтиизпълнение*
(ecorenomic obtiimplementation), последното като общо понятие за икореномическо обтитворчество* (ecorenomic obticreation) и икореномическа обтиработа* (ecorenomic obtiwork); общо понятие за творческо инцентитално икореномическо обтиучастие и работно инцентитално икореномическо обтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното инцентитално икореномическо
обтиучастие е изпълнителен икореномически ингредиент в качеството му на
обективно-изисквана субстантивностна изпълнителна оценка на феноменно равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата
субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна
изпълнителна
икореномическа
оценка*
(objectively-substantivitical
implementationary ecorenomic appraisement) на феноменно равнище. Изпълнителното инцентитално икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на изпълнителената инцентитална обтиикореномическа енергия*
(implementationary incentital obtiecorenomic energy) (вж. обтиикореномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена инцентитална обтиикореномическа активност* (implementationary incentital
obtiecorenomic activity) (вж. обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена инцентитална обтиикореномическа активност,
а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена инцентитална обтиикореномическа потенциалност* (implementationary incentital obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност). Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителното икореномическо обтиучастие.
(вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП инцентитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
инцентит
(ИП инцентитално
икономическо
участие;
ИП инцентитална
икономическа
значимост)

ИП инцентитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически инцентит
(ИП инцентитално
икотехномическо
участие;
ИП инцентитален
икотехномически
принос)

ИП инцентитално икореномическо участие;
ИП икореномически инцентит
(ИП инцентитално икореномическо участие)

ИП инцентитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтиинцентит
(ИП икономическа
феност)

ИП инцентитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтиинцентит
(ИП икотехномическа феност)

ИП инцентитално икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтиинцентит
(ИП икореномическа феност)

ИП инцентитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтиинцентит
(ИП инцентитална
икономическа заделеност;
ИП инцентитален
икономически интерес)

ИП инцентитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтиинцентит
(ИП инцентитална
икотехномическа
заделеност;
ИП инцентитална
икотехномическа
зададеност)

ИП инцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтиинцентит
(ИП инцентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително инцентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на изпълнителното инцентитално
икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, обти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на изпълнителното инцентитално икореномическо обтиучастие са (1)
изпълнителна инцентитална икономическа обтизначимост (изпълнителен
икономически обтиинцентит) и (2) изпълнителен инцентитален икотехномически обтипринос (изпълнителен икотехномически обтиинцентит).
Изпълнителната инцентитална икономическа обтизначимост и изпълнителният инцентитален икотехномически обтипринос като разновидности на
изпълнителното инцентитално икореномическо обтиучастие (то е или изпълнителна инцентитална икономическа обтизначимост, или изпълнителен инцентитален икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват изпълнителен инцентитален дялов икореномически обтидиспозат (implementationary incentital partitionary
ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото изпълнително инцентитално икореномическо обтиучастие е изпълнителен инцентитален дялов икореномически обтидиспозант (implementationary incentital
partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на изпълнителния инцентитален дялов икореномически обтидиспозант iobpardis (на изпълнителното икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на изпълнителната инцентитална
икономическа обтизначимост iobpardis и изпълнителния инцентитален икотехномически обтипринос iobpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на изпълнителния инцентитален дялов икореномически обтидиспозат изпълнителната инцентитална икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е изпълнителна инцентитална икономическа оценка* (implementationary incentital economic estimatе) на
изпълнителния инцентитален икотехномически обтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
iobpardis = Eiobpardis (iobpardis)
(вж. икономическа оценка), където Eiobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), iobpardis =
tiobpardis е общата изпълнителна инцентитална икономическа оценка на
изпълнителния инцентитален икотехномически обтипринос (total implementationary incentital economic estimatе of the implementationary incentital
ecotechnomic obticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------iobpardis
aiobpardis =
iobpardis
е средната изпълнителна инцентитална икономическа оценка на изпълнителния инцентитален икотехномически обтипринос (average
implementationary incentital economic estimatе of the implementationary incentital
ecotechnomic obticontribution) и
miobpardis =

diobpardis
d iobpardis

е пределната изпълнителна инцентитална икономическа оценка на изпълнителния инцентитален икотехномически обтипринос (marginal
implementationary incentital economic estimatе of the implementationary incentital
ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното инцентитално икореномическо обтиучастие са:
изпълнително възпроизводствено инцентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary reproductional incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), изпълнително производствено инцентитално икореномическо
обтиучастие*
(implementationary
production
incentital
ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), изпълнително разменно инцентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary exchange incentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), изпълнително разпределително инцентитално
икореномическо обтиучастие* (implementationary distributional incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително потребително инцентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary consumption
incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително стопанствено инцентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary
protoeconomizing incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително следпроизводствено инцентитално икореномическо обтиучастие*
(implementationary post-production incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), изпълнително предипотребително инцентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary before-consumption incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително посредническо инцентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary intermediationary
incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително бизнес инцентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary business
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително алокативно
инцентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary allocative
incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
изпълнително инцентитално икореномическо обтиучастие* (individual
implementationary incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено
изпълнително инцентитално икореномическо обтиучастие* (firm
implementationary incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено изпълнително инцентитално икореномическо обтиучастие* (social
implementationary incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително инцентитално усвоявано икореномическо
обтиучастие*
(implementationary
incentital
assimilated
ecorenomic
subtiparticipation (obtishare)) и изпълнително инцентитално създавано икореномическо обтиучастие* (implementationary incentital gived ecorenomic
obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното инцентитално икореномическо обтиучастие са
(1) изпълнително сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary sustatitic incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икореномически обтисустатит* (implementationary incentital ecorenomic obtisustatite)], (2) изпълнително субстатно инцентитално икореномическо обтиучастие*
(implementationary substatum incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като изпълнителен инцентитален икореномически обтисубстат*
(implementationary incentital ecorenomic obtisubstatum)], (3) изпълнително запасово инцентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary
stock incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икореномически обтизапас* (implementationary
incentital ecorenomic obtistock)], (4) изпълнително сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary sustatantal incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икореномически обтисустатант* (implementationary incentital
ecorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното инцентитално икореномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИРОУ – инцентитално икореномическо обтиучастие)

Инцентитално
икореномическо обтиучастие
(ИЦИРОУ)
(инцентитален
икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИРОУ

Субстатно
ИЦИРОУ

Запасово
ИЦИРОУ

Сустатантно
ИЦИРОУ

(инцентитален икореномически обтисустатит;

(инцентитален икореномически обтисубстат;

(инцентитален икореномически обтизапас;

(инцентитален икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтиинцентит)

субстатен икореномически
обтиинцентит)

запасов икореномически обтиинцентит)

сустатитен
икореномически обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИРОУ]

[вътрешно същество на
ИЦИРОУ]

[външно същество на
ИЦИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ИЦИРОУ
(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИРОУ

(сътворителен
инцентита-лен
икореномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентита-лен
икореномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентита-лен
икореномически обтизапас;

(сътворителен
инцентита-лен
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икореномически обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа обтипригодност}

{запасова инцентитална
икореномическа обтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ИЦИРОУ
(работен инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИРОУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИРОУ

(работен инцентитален икореномически обтисустатит;

(работен инцентитален икореномически обтисубстат;

(работен инцентитален икореномически обтизапас;

(работен инцентитален икореномически обтисустатант;

работен сустатитен икореномически обтиинцентит)

работен субстатен икореномически обтиинцентит)

работен запасов
икореномически обтиинцентит)

работен сустатантен икореномически обтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИЦИРОУ
(творчески инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИЦИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИРОУ

(творчески инцентита-лен
икореномически обтисустатит;

(творчески инцентита-лен
икореномически обтисубстат;

(творчески инцентитален
икореномически обтизапас;

(творчески инцентитален
икореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икореномически обтиинцентит)

творчески субстатен икореномически обтиинцентит)

творчески запасов икореномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икореномически обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

44

809

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИРОУ
(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИРОУ

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икореномически обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИРОУ
(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИРОУ

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

съзидателен
запасов икореномически обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИРОУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същество
тво на
на ИЦИРОУ]
ИЦИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа обтиигодноност}

{запасова инцентитална
икореномическа обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИЦИРОУ
ИЦИРОУ
ИЦИРОУ
ИЦИРОУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИРОУ
(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически обтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИРОУ]

[цялостно със[цялостно състояние
на вънтояние на вътрешното същес- шното същество
на ИЦИРОУ]
тво на
ИЦИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (implementationary incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен
икореномически субтиинцентит, изпълнителна икореномическа феност,
(*) – изпълнителeн инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно равнище като субективна проекция количествено определя участието
(като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й
на изпълнителен икореномически субект [на субстантивностен изпълнителен икореномически субект* (substantivitical implementationary ecorenomic
subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за изпълни47
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------телна инцентитална икономическа субтизначимост (същото като изпълнителен икономически субтиинцентит и като изпълнителна икономическа феност)
и изпълнителен инцентитален икотехномически субтипринос (същото като
изпълнителен икотехномически субтиинцентит и като изпълнителна икотехномическа феност); една от разновидностите на инцентиталното икореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическото
субтиизпълнение* (ecorenomic subtiimplementation), последното като общо
понятие за икореномическо субтитворчество* (ecorenomic subticreation) и
икореномическа субтиработа* (ecorenomic subtiwork); общо понятие за
творческо инцентитално икореномическо субтиучастие и работно инцентитално икореномическо субтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно
единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното
инцентитално икореномическо субтиучастие е изпълнителен икореномически
ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна
изпълнителна оценка на феноменно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е
субективно-субстантивностна изпълнителна икореномическа оценка*
(subjectively-substantivitical implementationary ecorenomic appraisement) на феноменно равнище. Изпълнителното инцентитално икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на изпълнителената инцентитална субтиикореномическа енергия* (implementationary incentital subtiecorenomic
energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на
приложената изпълнителена инцентитална субтиикореномическа активност* (implementationary incentital subtiecorenomic activity) (вж. субтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена инцентитална субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена инцентитална субтиикореномическа потенциалност* (implementationary incentital subtiecorenomic potentiality) (вж. субтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителното икореномическо субтиучастие. (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП инцентитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
инцентит
(ИП инцентитално
икономическо
участие;
ИП инцентитална
икономическа
значимост)

ИП инцентитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически инцентит
(ИП инцентитално
икотехномическо
участие;
ИП инцентитален
икотехномически
принос)

ИП инцентитално икореномическо участие;
ИП икореномически инцентит
(ИП инцентитално икореномическо участие)

ИП инцентитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтиинцентит
(ИП икономическа
феност)

ИП инцентитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтиинцентит
(ИП икотехномическа феност)

ИП инцентитално икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтиинцентит
(ИП икореномическа феност)

ИП инцентитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтиинцентит
(ИП инцентитална
икономическа заделеност;
ИП инцентитален
икономически интерес)

ИП инцентитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтиинцентит
(ИП инцентитална
икотехномическа
заделеност;
ИП инцентитална
икотехномическа
зададеност)

ИП инцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтиинцентит
(ИП инцентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително инцентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на изпълнителното инцентитално
икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на изпълнителното инцентитално икореномическо субтиучастие са
(1) изпълнителна инцентитална икономическа субтизначимост (изпълнителен икономически субтиинцентит) и (2) изпълнителен инцентитален икотехномически субтипринос (изпълнителен икотехномически субтиинцентит).
Изпълнителната инцентитална икономическа субтизначимост и изпълнителният инцентитален икотехномически субтипринос като разновидности на
изпълнителното инцентиталното икореномическо субтиучастие (то е или изпълнителна инцентитална икономическа субтизначимост, или изпълнителен
инцентитален икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното
цялостно единство) и като двойка образуват изпълнителен инцентитален
дялов икореномически субтидиспозат (implementationary incentital partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото изпълнително инцентитално икореномическо субтиучастие е изпълнителен инцентитален дялов икореномически субтидиспозант (implementationary
incentital partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на изпълнителния инцентиталния дялов
икореномически субтидиспозант isubpardis (на изпълнителното икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на изпълнителната
инцентитална икономическа субтизначимост isubpardis и изпълнителния инцентитален икотехномически субтипринос isubpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на изпълнителния инцентитален дялов
икореномически субтидиспозат изпълнителната инцентитална икономическа
субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е изпълнителна инцентитална икономическа оценка* (implementationary incentital
economic estimatе) на изпълнителния инцентитален икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от
оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
isubpardis = Eisubpardis (isubpardis)
(вж. икономическа оценка), където Eisubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), isubpardis =
tisubpardis е общата изпълнителна инцентитална икономическа оценка на
изпълнителния инцентитален икотехномически субтипринос (total im-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------implementationary incentital economic estimatе of the implementationary incentital
ecotechnomic subticontribution),
aisubpardis =

isubpardis
isubpardis

е средната изпълнителна инцентитална икономическа оценка на изпълнителния инцентитален икотехномически субтипринос (average implementationary incentital economic estimatе of the implementationary incentital
ecotechnomic subticontribution) и
mtsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis

е пределната изпълнителна инцентитална икономическа оценка на изпълнителния инцентитален икотехномически субтипринос (marginal implementationary incentital economic estimatе of the implementationary incentital
ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното инцентитално икореномическо субтиучастие са:
изпълнително възпроизводствено инцентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary reproductional incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)),
изпълнително
производствено
инцентитално
икореномическо субтиучастие* (implementationary production incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително разменно инцентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary exchange incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително разпределително
инцентитално
икореномическо
субтиучастие*
(implementationary
distributional incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително
потребително
инцентитално
икореномическо
субтиучастие*
(implementationary consumption incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), изпълнително стопанствено инцентитално икореномическо
субтиучастие* (implementationary protoeconomizing incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), изпълнително следпроизводствено инцентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary post-production
incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително предипотребително
инцентитално
икореномическо
субтиучастие*
(implementationary before-consumption incentital ecorenomic subtiparticipation
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(subtishare)), изпълнително посредническо инцентитално икореномическо
субтиучастие* (implementationary intermediationary incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), изпълнително бизнес инцентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary business incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), изпълнително алокативно инцентитално
икореномическо субтиучастие* (implementationary allocative incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително инцентитално икореномическо субтиучастие* (individual
implementationary incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено
изпълнително инцентитално икореномическо субтиучастие* (firm
implementationary incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено изпълнително инцентитално икореномическо субтиучастие* (social
implementationary incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително инцентитално усвоявано икореномическо
субтиучастие*
(implementationary
incentital
assimilated
ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и изпълнително инцентитално създавано икореномическо субтиучастие* (implementationary incentital gived ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното инцентитално икореномическо субтиучастие са
(1) изпълнително сустатитно инцентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary sustatitic incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икореномически
субтисустатит* (implementationary incentital ecorenomic subtisustatite)], (2)
изпълнително субстатно инцентитално икореномическо субтиучастие*
(implementationary substatum incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като изпълнителен инцентитален икореномически субтисубстат* (implementationary incentital ecorenomic subtisubstatum)], (3) изпълнително
запасово
инцентитално
икореномическо
субтиучастие*
(implementationary stock incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икореномически субтизапас*
(implementationary incentital ecorenomic subtistock)], (4) изпълнително сустатантно инцентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary
sustatantal incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен
инцентитален
икореномически
субтисустатант*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(implementationary incentital ecorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност
и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното инцентитално икореномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИРСУ – инцентитално икореномическо субтиучастие)

Инцентитално
икореномическо субтиучастие (ИЦИРСУ)
(инцентитален
икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИРСУ

Субстатно
ИЦИРСУ

Запасово
ИЦИРСУ

Сустатантно
ИЦИРСУ

(инцентитален икореномически субтисустатит;

(инцентитален
икореномически субтисубстат;

(инцентитален икореномически субтизапас;

(инцентитален икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтиинцентит)

субстатен икореномически
субтиинцентит)

запасов икореномически
субтиинцентит)

сустатитен
икореномически субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИРСУ]

[вътрешно същество на
ИЦИРСУ]

[външно същество на
ИЦИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИРСУ
(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИРСУ

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икореномически субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтипригодност}

{запасова инцентитална
икореномическа субтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИРСУ
(работен инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИРСУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИРСУ

(работен инцентитален икореномически субтисустатит;

(работен инцентитален икореномически субтисубстат;

(работен инцентитален икореномически субтизапас;

(работен инцентитален икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтиинцентит)

работен субстатен икореномически
субтиинцентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИРСУ
(творчески инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИЦИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИРСУ

(творчески инцентитален
икореномически субтисустатит;

(творчески инцентитален икореномически
субтисубстат;

(творчески инцентитален
икореномически субтизапас;

(творчески инцентитален
икореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтиинцентит)

творчески субстатен икореномически субтиинцентит)

творчески запасов икореномически субтиинцентит)

творчески сустатантен икореномически субтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИРСУ
(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИРСУ

(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИРСУ
(съзидателен
инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИРСУ

(съзидателен
инцентитален
икореномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икореномически субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

съзидателен
запасов икореномически субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЦИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтиигодноност}

{запасова инцентитална
икореномическа субтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИЦИРСУ
ИЦИРСУ
ИЦИРСУ
ИЦИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИРСУ
(унисъзидателен инцентитален икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен инцентитален икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен инцентитален икореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически субтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИРСУ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на
ИЦИРСУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИЦИРСУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икореномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (implementationary incentital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икореномически инцентит, (*) – изпълнителен инцентитален икореномически ингредиент, който
на феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икореномически субект [на субстантивностен изпълнителен икореномически субект* (substantivitical implementationary ecorenomic subject)] във
икореномическото възпроизводство; общо понятие за изпълнителна инцентитална икономическа значимост (същото като изпълнителен икономически
60
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инцентит) и изпълнителен инцентитален икотехномически принос (същото
като изпълнителен икотехномически инцентит), както и общо понятие за изпълнително инцентитално икореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икореномически субтиинцентит и същото като изпълнителна
икореномическа феност) и изпълнително инцентитално икореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икореномически обтиинцентит и като
изпълнителна инцентитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика);
една от разновидностите на инцентиталното икореномическо участие (вж.) и
един от конкретните изрази на икореномическото изпълнение* (ecorenomic
implementation), последното като общо понятие за икореномическо творчество* (ecorenomic creation) и икореномическа работа* (ecorenomic work); общо понятие за творческо инцентитално икореномическо участие и работно
инцентитално икореномическо участие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното инцентитално икореномическо участие е форма на съществуване на изпълнителната инцентитална икореномическа енергия (implementationary
incentital ecorenomic energy) (вж. икореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената изпълнителена инцентитална икореномическа
активност* (implementationary incentital ecorenomic activity) (вж. икореномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена инцентитална
икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена
инцентитална
икореномическа
потенциалност*
(implementationary incentital ecorenomic potentiality) (вж. икореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителното икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

ИП инцентитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
инцентит
(ИП инцентитално
икономическо
участие;
ИП инцентитална
икономическа
значимост)

ИП инцентитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически инцентит
(ИП инцентитално
икотехномическо
участие;
ИП инцентитален
икотехномически
принос)

ИП инцентитално икореномическо участие;
ИП икореномически инцентит
(ИП инцентитално икореномическо участие)

ИП инцентитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтиинцентит
(ИП икономическа
феност)

ИП инцентитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтиинцентит
(ИП икотехномическа феност)

ИП инцентитално икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтиинцентит
(ИП икореномическа феност)

ИП инцентитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтиинцентит
(ИП инцентитална
икономическа заделеност;
ИП инцентитален
икономически интерес)

ИП инцентитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтиинцентит
(ИП инцентитална
икотехномическа
заделеност;
ИП инцентитална
икотехномическа
зададеност)

ИП инцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтиинцентит
(ИП инцентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително инцентитално икореномическо участие и неговите разновидности
(ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на изпълнителното инцентитално икореномическо участие са (1) изпълнителна инцентитална икономическа значимост (изпълнителен икономически инцентит) и (2) изпълнителен инцентитален икотехномически принос
(изпълнителен икотехномически инцентит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) изпълнително инцентитално икореномическо субтиучастие (изпълнителен икореномически субтиинцентит) и
(2) изпълнително инцентитално икореномическо обтиучастие (изпълнителен
икореномически обтиинцентит).
Изпълнителната инцентитална икономическа значимост и изпълнителният
инцентитален икотехномически принос като разновидности на изпълнителното инцентитално икореномическо участие (то е или изпълнителна инцентитална икономическа значимост, или изпълнителен инцентитален икотехномически принос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка
образуват изпълнителен инцентитален дялов икореномически диспозат
(implementationary incentital partitionary ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а самото изпълнително инцентитално икореномическо участие е изпълнителен инцентитален дялов икореномически диспозант
(implementationary incentital partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на изпълнителния инцентитален дялов икореномически диспозант ipardis (на икореномическото участие)
е, че двете му разновидности в лицето на изпълнителната инцентитална икономическа значимост ipardis и изпълнителния инцентитален икотехномически принос ipardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите
на изпълнителния инцентиталения дялов икореномически диспозат изпълнителната инцентитална икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е изпълнителна инцентитална икономическа оценка* (implementationary incentital economic estimatе) на изпълнителния инцентитални икотехномически принос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating
/estimation/ economic function)
ipardis = Eipardis (ipardis)
(вж. икономическа оценка), където Eipardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), ipardis =
tipardis е общата изпълнителна инцентитална икономическа оценка на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпълнителния инцентитален икотехномически принос (total implementationary incentital economic estimatе of the implementationary incentital ecotechnomic contribution),
aipardis =

ipardis
ipardis

е средната изпълнителна инцентитална икономическа оценка на изпълнителния инцентитален икотехномически принос (average implementationary incentital economic estimatе of the implementationary incentital ecotechnomic
contribution) и
mipardis =

dipardis
d ipardis

е пределната изпълнителна инцентитална икономическа оценка на изпълнителния инцентитален икотехномически принос (marginal implementationary incentital economic estimatе of the implementationary incentital
ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното инцентитално икореномическо участие са: изпълнително възпроизводствено инцентитално икореномическо участие*
(implementationary reproductional incentital ecorenomic participation (share)), изпълнително производствено инцентитално икореномическо участие*
(implementationary production incentital ecorenomic participation (share)), изпълнително
разменно
инцентитално
икореномическо
участие*
(implementationary exchange incentital ecorenomic participation (share)), изпълнително разпределително инцентитално икореномическо участие*
(implementationary distributional incentital ecorenomic participation (share)), изпълнително потребително инцентитално икореномическо участие*
(implementationary consumption incentital ecorenomic participation (share)), изпълнително стопанствено инцентитално икореномическо участие*
(implementationary protoecono-mizing incentital ecorenomic participation (share)),
изпълнително следпроизводствено инцентитално икореномическо участие* (implementationary post-production incentital ecorenomic participation
(share)), изпълнително предипотребително инцентитално икореномическо участие* (implementationary before-consumption incentital ecorenomic
participation (share)), изпълнително посредническо инцентитално икорено64
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическо участие* (implementationary intermediationary incentital ecorenomic
participation (share)), изпълнително бизнес инцентитално икореномическо
участие* (implementationary business incentital ecorenomic participation (share)),
изпълнително алокативно инцентитално икореномическо участие*
(implementationary allocative incentital ecorenomic participation (share)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително инцентитално икореномическо участие* (individual implementationary incentital ecorenomic participation (share)),
фирмено изпълнително инцентитално икореномическо участие* (firm
implementationary incentital ecorenomic participation (share)), обществено изпълнително
инцентитално
икореномическо
участие*
(social
implementationary incentital ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително инцентитално усвоявано икореномическо
участие* (implementationary incentital assimilated ecorenomic participation
(share)) и изпълнително инцентитално създавано икореномическо участие* (implementationary incentital gived ecorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното инцентитално икореномическо участие са (1)
изпълнително сустатитно инцентитално икореномическо участие* (implementationary sustatitic incentital ecorenomic participation (share)) [същото като
изпълнителен
инцентитален
икореномически
сустатит*
(implementationary incentital ecorenomic sustatite)], (2) изпълнително субстатно инцентитално икореномическо участие* (implementationary
substatum incentital ecorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен инцентитален икореномически субстат* (implementationary incentital
ecorenomic substatum)], (3) изпълнително запасово инцентитално икореномическо участие* (implementationary stock incentital ecorenomic participation
(share)) [същото като изпълнителен инцентитален икореномически запас*
(implementationary incentital ecorenomic stock)], (4) изпълнително сустатантно инцентитално икореномическо участие* (implementationary sustatantal
incentital ecorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен инцентитален икореномически сустатант* (implementationary incentital
ecorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
65

830

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното инцентитално икореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИРУ – инцентитално икореномическо участие)

Инцентитално
икореномическо участие
(ИЦИРУ)
(инцентитален
икореномически субстантит)

Сустатитно
ИЦИРУ

Субстатно
ИЦИРУ

Запасово
ИЦИРУ

Сустатантно
ИЦИРУ

(инцентитален
икореномически сустатит;

(инцентитален
икореномически субстат;

(инцентитален икореномически запас;

(инцентитален
икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически инцентит)

субстатен икореномически
инцентит)

запасов икореномически инцентит)

сустатитен
икореномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИРУ]

[вътрешно същество на
ИЦИРУ]

[външно същество на
ИЦИРУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворително
(пригодно) сустатитно ИЦИРУ
Сътворително
(пригодно)
ИЦИРУ
(сътворителен
инцентитален
икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа пригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) субстатно ИЦИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИЦИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИРУ

(сътворителен
(сътворителен
инцентитален
инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(сътворителен
инцентитален
икореномически запас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
инцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
инцентит)

сътворителен
запасов икореномически инцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИРУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа пригодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа пригодност}

{запасова инцентитална
икореномическа пригодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа пригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИРУ
(работен инцентитален
икореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИРУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИРУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИРУ

(работен инцентитален икореномически сустатит;

(работен инцентитален икореномически субстат;

(работен инцентитален икореномически запас;

(работен инцентитален икореномически сустатант;

работен сустатитен икореномически инцентит)

работен субстатен икореномически инцентит)

работен запасов
икореномически инцентит)

работен сустатантен икореномически инцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа сметна задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИРУ
(творчески инцентитален
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИЦИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИРУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИЦИРУ

(творчески инцентитален икореномически
сустатит;

(творчески инцентитален икореномически
субстат;

(творчески инцентитален
икореномически запас;

(творчески инцентитален икореномически
сустатант;

творчески сустатитен икореномически инцентит)

творчески субстатен икореномически инцентит)

творчески запасов икореномически инцентит)

творчески сустатантен икореномически
инцентит)

[творческо външно състояние
на цялостното
същество на
ИЦИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{запасова инценти-тална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИРУ
Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИРУ
(изпълнителен
инцентитален
икореномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа задоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИРУ

(изпълнителен
(изпълнителен
инцентитален
инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
инцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икореномически инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически
инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИРУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа задоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа задоволеност}

{запасова инценти-тална
икореномическа задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИРУ
Съзидателно
(изгодно)
ИЦИРУ
(съзидателен
инцентитален
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИЦИРУ

(съзидателен
(съзидателен
инцентитален
инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(съзидателен
инцентитален
икореномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икореномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
инцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
инцентит)

съзидателен
запасов икореномически
инцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически
инцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИЦИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЦИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЦИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа изгодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
игодноност}

{запасова инценти-тална
икореномическа изгодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
ИЦИРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИЦИРУ
ИЦИРУ
ИЦИРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИРУ

(унисъзидател(унисъзидателен инцентитален ен инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(унисъзидателен инцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен инцентитален икореномически сустатант;

(унисъзидателен инцентитален икореномически субстантит)

унисъзидателен
сустатитен икореномически
инцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
инцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически
инцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на ИЦИРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ИЦИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИЦИРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{запасова инценти-тална
икореномическа удовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

[цялостно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа
удовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (implementationary incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен
икоуниреномически обтиинцентит, изпълнителна инцентитална икоуниреномическа заделеност, (*) – изпълнителен инцентитален икоуниреномически ингредиент, който на феноменно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икоуниреномически субект [на субстантивностен изпълнителен икоуниреномически субект*
(substantivitical implementationary ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; изпълнителна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като изпълнителен икономически обтиинцентит и като изпълнителен инцентитален икономически интерес) и изпълнителен инценти72
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тален икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически обтиинцентит и като изпълнителна инцентитална икотехномическа
задаеност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическото обтиизпълнение* (ecounirenomic
obtiimplementation), последното като общо понятие за икоуниреномическо
обтитворчество* (ecounirenomic obticreation) и икоуниреномическа обтиработа* (ecounirenomic obtiwork); общо понятие за творческо инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие и работно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие е изпълнителен икоуниреномически ингредиент в
качеството му на обективно-изисквана субстантивностна изпълнителна
оценка на феноменно равнище или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна съцидателна оценка, т.е. е обективносубстантивностна изпълнителна икоуниреномическа оценка* (objectivelysubstantivitical implementationary ecounirenomic appraisement) на феноменно
равнище. Изпълнителното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие е
форма на съществуване на изпълнителената инцентитална обтиикоуниреномическа енергия* (implementationary incentital obtiecounirenomic energy)
(вж. обтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена инцентитална обтиикоуниреномическа активност* (implementationary incentital obtiecounirenomic activity) (вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена инцентитална обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена инцентитална обтиикоуниреномическа потенциалност* (implementationary incentital obtiecounirenomic potentiality) (вж.
обтиикоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите
на изпълнителното икоуниреномическо обтиучастие. (вж. фиг. 1).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

ИП инцентитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
инцентит
(ИП инцентитално
икономическо
участие;
ИП инцентитална
икономическа
значимост)

ИП нцентитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически инцентит
(ИП инцентитално
икотехномическо
участие;
ИП инцентитален
икотехномически
принос)

ИП инцентитално икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически инцентит
(ИП инцентитално икоуниреномическо участие)

ИП инцентитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтиинцентит
(ИП икономическа
феност)

ИП инцентитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтиинцентит
(ИП икотехномическа феност)

ИП инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтиинцентит
(ИП икоуниреномическа феност)

ИП инцентитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтиинцентит
(ИП инцентитална
икономическа заделеност;
ИП инцентитален
икономически интерес)

ИП инцентитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтиинцентит
(ИП инцентитална
икотехномическа
заделеност;
ИП инцентитална
икотехномическа
зададеност)

ИП инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтиинцентит
(ИП инцентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие
са: изпълнително възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (implementationary reproductional incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително производствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary production incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително разменно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary exchange
incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително разпределително
инцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(implementationary distributional incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), изпълнително потребително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary consumption incentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), изпълнително стопанствено инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary protoeconomizing
incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително следпроизводствено
инцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(implementationary post-production incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), изпълнително предипотребително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary before-consumption incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително посредническо инцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(implementationary
intermediationary incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително
бизнес
инцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(implementationary business incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
изпълнително алокативно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary allocative incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (individual implementationary incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено изпълнително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm implementationary incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено изпълнително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social implementationary
incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително инцентитално усвоявано икоуниномическо
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обтиучастие* (implementationary incentital assimilated ecounirenomic
subtiparticipation (obtishare)) и изпълнително инцентитално създавано икоуниреномическо
обтиучастие*
(implementationary
incentital
gived
ecounirenomic obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие
са (1) изпълнително сустатитно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(implementationary
sustatitic
incentital
ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икоуниреномически обтисустатит* (implementationary incentital ecounirenomic
obtisustatite)], (2) изпълнително субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary substatum incentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икоуниреномически обтисубстат* (implementationary incentital ecounirenomic
obtisubstatum)], (3) изпълнително запасово инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary stock incentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икоуниреномически обтизапас* (implementationary incentital ecounirenomic
obtistock)], (4) изпълнително сустатантно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary sustatantal incentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икоуниреномически обтисустатант* (implementationary incentital ecounirenomic
obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИУРОУ – инцентитално икоуниреномическо обтиучастие)

Инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие
(ИЦИУРОУ)
(инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИУРОУ

Субстатно
ИЦИУРОУ

Запасово
ИЦИУРОУ

Сустатантно
ИЦИУРОУ

(инцентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(инцентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(инцентитален икоуниреномически
обтизапас;

(инцентит-ален
икоуниреномически обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтиинцентит)

субстатен икоуниреномически обтиинцентит)

запасов икоуниреномически обтиинцентит)

сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно същество на
ИЦИУРОУ]

[външно същество на
ИЦИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИУРОУ
(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИУРОУ

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИУРОУ
(работен инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИУРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИУРОУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИУРОУ

(работен инцентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(работен инцентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(работен инцентитален икоуниреномически
обтизапас;

(работен инцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
обтиинцентит)

работен субстатен икоуниреномически обтиинцентит)

работен запасов
икоуниреномически обтиинцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
обтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
сметнаобти
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИЦИУРОУ
(творчески инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ИЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИУРОУ

(творчески инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(творчески инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(творчески инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(творчески инцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтиинцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

творчески запасов икоуниреномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтиинцентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ИЦИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИУРОУ
(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИУРОУ

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИУРОУ
(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ИЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИУРОУ

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически
обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтиигодноност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИУРОУ
(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоИЦИУРОУ
ИЦИУРОУ
во ИЦИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИУРОУ

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтизапас;

(унисъзидателен инцентитален
икоуниреномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически
обтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (implementationary incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен
икоуниреномически субтиинцентит, изпълнителна икоуниреномическа
феност, (*) – изпълнителен инцентитален икоуниреномически ингредиент,
който на феноменно равнище като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икоуниреномически субект [на субстантивностен изпълнителен икоуниреномически субект* (substantivitical
implementationary ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроиз83
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------водство; изпълнителна инцентитална икономическа субтизначимост (същото като изпълнителен икономически субтиинцентит и като изпълнителна икономическа феност) и изпълнителен инцентитален икотехномически субтипринос (същото като изпълнителен икотехномически субтиинцентит и като
изпълнителна икотехномическа феност), взети заедно в тяхното цялостно
единство; една от разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо
субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическото
субтиизпълнение* (ecounirenomic subtiimplementation), последното като общо
понятие
за
икоуниреномическо
субтитворчество*
(ecounirenomic
subticreation) и икоуниреномическа субтиработа* (ecounirenomic subtiwork);
общо понятие за творческо инцентитално икоуниреномическо субтиучастие
и работно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие е
икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана
субстантивностна изпълнителна оценка на феноменно равнище или още е
субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна изпълнителна икоуниреномическа
оценка*
(subjectively-substantivitical
implementationary
ecounirenomic appraisement) на феноменно равнище. Изпълнителното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на изпълнителената
инцентитална
субтиикоуниреномическа
енергия*
(implementationary incentital subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена
инцентитална субтиикоуниреномическа активност* (implementationary
incentital subtiecounirenomic activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена инцентитална субтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена
инцентитална
субтиикоуниреномическа
потенциалност*
(implementationary incentital subtiecounirenomic potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителното икоуниреномическо субтиучастие. (вж. фиг. 1).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

ИП инцентитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
инцентит
(ИП инцентитално
икономическо
участие;
ИП инцентитална
икономическа
значимост)

ИП нцентитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически инцентит
(ИП инцентитално
икотехномическо
участие;
ИП инцентитален
икотехномически
принос)

ИП инцентитално икоуниреномическо участие;ИП икоуниреномически инцентит
(ИП инцентитално икоуниреномическо участие)

ИП- инцентитална икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтиинцентит
(ИП- икономическа феност)

ИП инцентитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтиинцентит
(ИП икотехномическа феност)

ИП инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтиинцентит
(ИП икоуниреномическа феност)

ИП инцентитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтиинцентит
(ИП инцентитална
икономическа заделеност;
ИП инцентитален
икономически интерес)

ИП инцентитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтиинцентит
(ИП инцентитална
икотехномическа
заделеност;
ИП инцентитална
икотехномическа
зададеност)

ИП инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтиинцентит
(ИП инцентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на
разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)

85

850

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие
са: изпълнително възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (implementationary reproductional incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), изпълнително производствено инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary production incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително разменно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary exchange
incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително разпределително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary distributional incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
изпълнително потребително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary consumption incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително стопанствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary protoeconomizing incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително следпроизводствено
инцентитално
икоуниреномическо
субтиучастие*
(implementationary post-production incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), изпълнително предипотребително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary before-consumption incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително посредническо
инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary
intermediationary incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително бизнес инцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(implementationary
business
incentital
ecounirenomic
subtiparticipation
(subtishare)), изпълнително алокативно инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (implementationary allocative incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително инцентитално
икоуниреномическо
субтиучастие*
(individual
implementationary incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено изпълнително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(firm implementationary incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
обществено изпълнително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (social implementationary incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и т.н.
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително инцентитално усвоявано икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary incentital assimilated ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и изпълнително инцентитално създавано икоуниреномическо
субтиучастие*
(implementationary
incentital
gived
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие са (1) изпълнително сустатитно инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (implementationary sustatitic incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икоуниреномически субтисустатит* (implementationary incentital ecounirenomic subtisustatite)],
(2)
изпълнително
субстатно
инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary substatum incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икоуниреномически субтисубстат* (implementationary
incentital ecounirenomic subtisubstatum)], (3) изпълнително запасово инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary stock
incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икоуниреномически субтизапас* (implementationary
incentital ecounirenomic subtistock)], (4) изпълнително сустатантно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary sustatantal
incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически
субтисустатант*
(implementationary incentital ecounirenomic subtisustatant)]. Тези разновидности
и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо
субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИУРСУ – инцентитално икоуниреномическо субтиучастие)

Инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие
(ИЦИУРСУ)
(инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИУРСУ

Субстатно
ИЦИУРСУ

Запасово
ИЦИУРСУ

Сустатантно
ИЦИУРСУ

(инцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(инцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(инцентитален икоуниреномически
субтизапас;

(инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтиинцентит)

субстатен икоуниреномически субтиинцентит)

запасов икоуниреномически субтиинцентит)

сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно същество на
ИЦИУРСУ]

[външно същество на
ИЦИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИУРСУ
(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИУРСУ

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИУРСУ
(работен инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИУРСУ

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтизапас;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
субтиинцентит)

работен субстатен икоуниреномически субтиинцентит)

работен запасов
икоуниреномически субтиинцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
сметнасубти
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИУРСУ
(творчески инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ИЦИУРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИУРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИУРСУ

(творчески инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(творчески инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(творчески инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(творчески инцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
субтиинцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

творчески запасов икоуниреномически субтиинцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
субтиинцентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ИЦИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИУРСУ
(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИУРСУ

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИУРСУ
(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИУРСУ

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтиигодноност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИУРСУ
(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоИЦИУРСУ
ИЦИУРСУ
во ИЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИУРСУ

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтизапас;

(унисъзидателен инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО
ИНЦЕНТИТАЛНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (implementationary incentital ecounirenomic participation (share))
(без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икоуниреномически инцентит, (*) – изпълнителен инцентитален икоуниреномически
ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя участието
(като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й
на изпълнителен икоуниреномически субект [на субстантивностен изпълнителен икоуниреномически субект* (substantivitical implementationary
ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; изпълнителна инцентитална икономическа значимост (същото като икономически
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инцентит) и изпълнителен инцентитален икотехномически принос (същото
като изпълнителен икотехномически инцентит), взети заедно като цялостно
единство, както и общо понятие за изпълнително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икоуниреномически субтиинцентит и същото като изпълнителна икоуниреномическа феност) и изпълнително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икоуниреномически обтиинцентит и като изпълнителна инцентитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо участие (вж.) и един от
конкретните изрази на икоуниреномическото изпълнение* (ecounirenomic
implementation), последното като общо понятие за икоуниреномическо творчество* (ecounirenomic creation) и икоуниреномическа работа*
(ecounirenomic work); общо понятие за творческо инцентитално икоуниреномическо участие и работно инцентитално икоуниреномическо участие, но не
и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното инцентитално икоуниреномическо участие е
форма на съществуване на изпълнителната инцентитална икоуниреномическа енергия (implementationary incentital ecounirenomic energy) (вж. икоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена инцентитална икоуниреномическа активност* (implementationary
incentital ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена инцентитална икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена инцентитална икоуниреномическа потенциалност* (implementationary incentital
ecounirenomic potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност). Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителното икоуниреномическо участие
(вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИП инцентитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
инцентит
(ИП инцентитално
икономическо
участие;
ИП инцентитална
икономическа
значимост)

ИП нцентитален
икотехномически
принос;
С икотехномически инцентит
(ИП инцентитално
икотехномическо
участие;
ИП инцентитален
икотехномически
принос)

ИП инцентитално икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически инцентит
(ИП инцентитално икоуниреномическо участие)

ИП инцентитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтиинцентит
(ИП икономическа
феност)

ИП инцентитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтиинцентит
(ИП икотехномическа феност)

ИП инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтиинцентит
(ИП икоуниреномическа феност)

ИП инцентитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтиинцентит
(ИП инцентитална
икономическа заделеност;
ИП инцентитален
икономически интерес)

ИП инцентитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтиинцентит
(ИП инцентитална
икотехномическа
заделеност;
ИП инцентитална
икотехномическа
зададеност)

ИП инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтиинцентит
(ИП инцентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително инцентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на
разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на изпълнителното инцентитално икоуниреномическо участие са (1) изпълнително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (изпълнителен икоуниреномически субтиинцентит) и (2) изпълнително инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие (икоуниреномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното инцентитално икоуниреномическо участие са:
изпълнително възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо участие* (implementationary reproductional incentital ecounirenomic participation
(share)), изпълнително производствено инцентитално икоуниреномическо
участие* (implementationary production incentital ecounirenomic participation
(share)), изпълнително разменно инцентитално икоуниреномическо участие* (implementationary exchange incentital ecounirenomic participation (share)),
изпълнително разпределително инцентитално икоуниреномическо участие* (implementationary distributional incentital ecounirenomic participation
(share)), изпълнително потребително инцентитално икоуниреномическо
участие* (implementationary consumption incentital ecounirenomic participation
(share)), изпълнително стопанствено инцентитално икоуниреномическо
участие* (implementationary protoeconomizing incentital ecounirenomic
participation (share)), изпълнително следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо участие* (implementationary post-production incentital
ecounirenomic participation (share)), изпълнително предипотребително инцентитално икоуниреномическо участие* (implementationary beforeconsumption incentital ecounirenomic participation (share)), изпълнително посредническо инцентитално икоуниреномическо участие* (implementationary
intermediationary incentital ecounirenomic participation (share)), изпълнително
бизнес инцентитално икоуниреномическо участие* (implementationary
business incentital ecounirenomic participation (share)), изпълнително алокативно инцентитално икоуниреномическо участие* (implementationary
allocative incentital ecounirenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително инцентитално икоуниреномическо участие* (individual
implementationary incentital ecounirenomic participation (share)), фирмено изпълнително
инцентитално
икоуниреномическо
участие*
(firm
implementationary incentital ecounirenomic participation (share)), обществено
изпълнително инцентитално икоуниреномическо участие* (social
implementationary incentital ecounirenomic participation (share)) и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително инцентитално усвоявано икоуниреномическо участие* (implementationary incentital assimilated ecounirenomic
participation (share)) и изпълнително инцентитално създавано икоуниреномическо участие* (implementationary incentital gived ecounirenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното инцентитално икоуниреномическо участие са
(1) изпълнително сустатитно инцентитално икоуниреномическо участие* (implementationary sustatitic incentital ecounirenomic participation (share))
[същото като изпълнителен инцентитален икоуниреномически сустатит*
(implementationary incentital ecounirenomic sustatite)], (2) изпълнително субстатно инцентитално икоуниреномическо участие* (implementationary
substatum incentital ecounirenomic participation (share)) [същото като изпълнителен инцентитален икоуниреномически субстат* (implementationary
incentital ecounirenomic substatum)], (3) изпълнително запасово инцентитално икоуниреномическо участие* (implementationary stock incentital
ecounirenomic participation (share)) [същото като изпълнителен инцентитален икоуниреномически запас* (implementationary incentital ecounirenomic
stock)], (4) изпълнително сустатантно инцентитално икоуниреномическо
участие* (implementationary sustatantal incentital ecounirenomic participation
(share)) [същото като изпълнителен инцентитален икоуниреномически
сустатант* (implementationary incentital ecounirenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното инцентитално икоуниреномическо участие и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИУРУ – инцентитално икоуниреномическо участие)

Инцентитално
икоуниреномическо участие
(ИЦИУРУ)
(инцентитален
икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ИЦИУРУ

Субстатно
ИЦИУРУ

Запасово
ИЦИУРУ

Сустатантно
ИЦИУРУ

(инцентитален икоуниреномически
сустатит;

(инцентитален икоуниреномически
субстат;

(инцентитален икоуниреномически
запас;

(инцентитален
икоуниреномически сустатант;

сустатитен
икоуниреномически инцентит)

субстатен икоуниреномически инцентит)

запасов икоуниреномически инцентит)

сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИУРУ]

[вътрешно същество на
ИЦИУРУ]

[външно същество на
ИЦИУРУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИУРУ
(сътворителен
инцентит-ален
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИУРУ

(сътворителен
инцентита-лен
икоуниреномически сус-татит;

(сътворителен
инцентита-лен
икоуниреномически субстат;

(сътворителен
инцентита-лен
икоуниреномически запас;

(сътворителен
инцентита-лен
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа пригодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИУРУ
(работен инцентитален
икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИУРУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИУРУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИУРУ

(работен инцентитален икоуниреномически
сустатит;

(работен инцентитален икоуниреномически
субстат;

(работен инцентитален икоуниреномически
запас;

(работен инцентитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
инцентит)

работен субстатен икоуниреномически
инцентит))

работен запасов
икоуниреномически инцентит))

работен сустатантен икоуниреномически
инцентит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИУРУ]

[работно външно състояние на
външното
същество на
ИЦИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуни
реномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческо (ползваемо) сустатитно ИЦИУРУ
Творческо
(ползваемо)
ИЦИУРУ

(творчески инцентитален
икоуниреномически сус-татит;

(творчески инцентитален
икоуниреномически субстантит)

творчески сустатитен икоуниреномически
инцентит)

[творческо
външно състояние на
ИЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРУ]

{инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

{сустатитна
инцентитална
икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИУРУ

(творчески инцентитален
икоуниреномически субстат;

(творчески инцентитален
икоуниреномически запас;

(творчески инцентитален икоуниреномически
сустатант;

творчески субстатен икоуниреномически
инцентит)

творчески запасов икоуниреномически
инцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
инцентит)

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРУ]

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИУРУ
(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИУРУ

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИУРУ
(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИУРУ

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически сустатит;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субстат;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
инцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
изгодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
игодноност}

{запасова инценти-тална
икоуниреномическа изгодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
изгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИУРУ
(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоИЦИУРУ
ИЦИУРУ
во ИЦИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИУРУ

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически сустатит;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субстат;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически запас;

(унисъзидателен инцентитален
икоуниреномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа удовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ* (implementationary transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност),
изпълнителен икокореномически обтитрансцентит, изпълнителна трансцентитална икокореномическа заделеност, (*) – изпълнителен трансцентитален икокореномически ингредиент, който на същностно равнище като
обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен
икокореномически субект [на субстантивностен изпълнителен икокореномически субект* (substantivitical implementationary ecocorenomic subject)]
във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включ105
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ваща икономическа дизюнкция) от изпълнителна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като изпълнителен икономически обтитрансцентит и като изпълнителен икономически интерес) и изпълнителен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически обтитрансцентит и като изпълнителна икотехномическа зададеност) (както и общо понятие за изпълнително трансцентитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за изпълнителна трансцентитална икономическа обтизначимост и изпълнителен трансцентитален икотехномически
обтипринос) и изпълнително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където изпълнителната трансцентитална икономическа обтизначимост е изпълнителна икономическа оценка на изпълнителния трансцентиталния икотехномическия обтипринос; една от разновидностите на трансцентиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази
на икокореномическото обтиизпълнение* (ecocorenomic obtiimplementation),
последното като общо понятие за икокореномическо обтитворчество* (ecocorenomic obticreation) и икокореномическа обтиработа* (ecocorenomic obtiwork); общо понятие за творческо трансцентитално икокореномическо обтиучастие и работно трансцентитално икокореномическо обтиучастие, но не
и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа
ингредиентност). Изпълнителното трансцентитално икокореномическо обтиучастие е изпълнителен икокореномически ингредиент в качеството му на
обективно-изисквана субстантивностна изпълнителна оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна
изпълнителна
икокореномическа
оценка*
(objectively-substantivitical
implementationary ecocorenomic appraisement) на същностно равнище. Изпълнителното трансцентитално икокореномическо обтиучастие е форма на
съществуване на изпълнителената трансцентитална обтиикокореномическа енергия* (implementationary transcentital obtiecocorenomic energy) (вж.
обтиикокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
изпълнителена трансцентитална обтиикокореномическа активност*
(implementationary transcentital obtiecocorenomic activity) (вж. обтиикокореномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена трансцентитална обтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена трансцентитална обтиикокореномическа по-
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тенциалност* (implementationary transcentital obtiecocorenomic potentiality)
(вж. обтиикокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на изпълнителното икокореномическо
обтиучастие (наред със изпълнителното уницентитално икокореномическо
обтиучастие, изпълнителното центитално икокореномическо обтиучастие и
изпълнителното инцентитално икокореномическо обтиучастие). Ако не е
посочено друго, под изпълнително икокореномическо обтиучастие обикновено
се подразбира изпълнителното трансцентиталното икокореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

ИП трансцентитално икореномическо
участие;
ИП икореномически трансцентит
(ИП трансцентитално икореномическо
участие;
ИП икореномическо
участие)

ИП трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтитрансцентит
(ИП икореномическа
ценностност;
ИП икореномическа
отдаденост)

ИП трансцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икореномическа заделеност;
ИП икореномическа заделеност)

ИП трансцентитално икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически трансцентит
(ИП трансцентитално икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномическо участие)

ИП трансцентитално икокореномическо участие;
ИП икокореномически трансцентит
(ИП трансцентитално икокореномическо участие;
ИП икокореномическо участие)

ИП трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтитрансцентит
(ИП икоуниреномическа ценностност;
ИП икоуниреномическа отдаденост)

ИП трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
ИП икокореномически субтитрансцентит
(ИП икокореномическа ценностност;
ИП икокореномическа отдаденост)

ИП трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
ИП икоуниреномическа заделеност)

ИП трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
ИП икокореноми-чески обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икокореномическа
заделеност;
ИП икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително трансцентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното трансцентитално икокореномическо обтиучастие
са: изпълнително възпроизводствено трансцентитално икокореномическо
обтиучастие* (implementationary reproductional transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), изпълнително производствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary production
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително разменно
трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary exchange transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително
разпределително трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(implementationary distributional transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), изпълнително потребително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary consumption transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), изпълнително стопанствено трансцентитално
икокореномическо обтиучастие* (implementationary protoeconomizing
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително следпроизводствено
трансцентитално
икокореномическо
обтиучастие*
(implementationary post-production transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), изпълнително предипотребително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary before-consumption transcentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително посредническо
трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary
intermediationary transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително бизнес трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(implementationary business transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), изпълнително алокативно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary allocative transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (individual implementationary
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено изпълнително
трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (firm implementationary
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено изпълнително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (social
implementationary transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
изпълнително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (abso109
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(absolute implementationary transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и относително изпълнително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (relative implementationary transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), а според факторната икономическа определеност
– трудово-определено изпълнително трансцентитално икокореномическо
обтиучастие*
(labourly-determinate
implementationary
transcentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и физическо-определено изпълнително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (physicallydeterminate implementationary transcentital ecoucoenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително трансцентитално усвоявано икоuкореномическо обтиучастие* (implementationary transcentital assimilated ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и изпълнително трансцентитално
създавано икокореномическо обтиучастие* (implementationary transcentital
gived ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното трансцентитално икокореномическо обтиучастие са (1) изпълнително сустатитно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary sustatitic transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален
икокореномически обтисустатит* (implementationary transcentital ecocorenomic obtisustatite)], (2) изпълнително субстатно трансцентитално
икокореномическо обтиучастие* (implementationary substatum transcentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален
икокореномически
обтисубстат*
(implementationary
transcentital ecocorenomic obtisubstatum)], (3) изпълнително запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary stock
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален икокореномически обтизапас* (implementationary
transcentital ecocorenomic obtistock)], (4) изпълнително сустатантно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary sustatantal
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен
трансцентитален
икокореномически
обтисустатант*
(implementationary transcentital ecocorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности
и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиент-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното трансцентитално икокореномическо обтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРОУ – трансцентитално икокореномическо обтиучастие)

Трансцентитално икокореномическо
обтиучастие
(ТЦИКРОУ)
(трансцентитален икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИКРОУ

Субстатно
ТЦИКРОУ

Запасово
ТЦИКРОУ

Сустатантно
ТЦИКРОУ

(трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(трансцентитален икокореномически
обтизапас;

(трансцентитален икокореномически
обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтитрансцен- обтитрансцентит)
тит)

сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИКРОУ]

[вътрешно същество на
ТЦИКРОУ]

[външно същество на
ТЦИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИКРОУ
(сътворителен
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ТЦИКРОУ

(сътворителен
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специ(вид специфант
фант на икона икокоренокореномически
мическа
сустит)
субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИКРОУ
(работен трансцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИКРОУ

(работен трансцентитален
икокореномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икокореномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икокореномически обтизапас;

(работен трансцентитал-ен
икокореномически
обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтитрансцентит)

работен субстатен икокореномически обтитрансцентит)

работен запасов икокореномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икокореномически
обтитрансцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ТЦИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ТЦИКРОУ
(творчески
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ТЦИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ТЦИКРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ТЦИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ТЦИКРОУ

(творчески
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икокореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически обтитрансцентит)

творчески субстатен икокореномически обтитрансцентит)

творчески запасов икокореномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икоко-реномически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИКРОУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ТЦИКРОУ]
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИКРОУ
(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ТЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИКРОУ

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИКРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИКРОУ
(съзидателен
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ТЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ТЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИКРОУ

(съзидателен
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически обтитранс-центит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ТЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
обтиизгодноност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
обтиизгодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИКРОУ
(унисъзидателен трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ТЦИКРОУ
сово
тантно
ТЦИКРОУ
ТЦИКРОУ
ТЦИКРОУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен трансценти- ен трансценти- ен трансцентиен трансцентален икокоре- тален икокоре- тален икокоретитален икономически обкореномичесномически об- номически обтисубстат;
ки обтисустатизапас;
тисустатант;
тит;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокосустатантен
ен сустатитен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномиобтитрансценобтитрансценчески обтитчески обтиттит)
тит)
рансцентит)
рансцентит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние
на
въттояние
на вънтояние на обтояние на цярешното
същесшното същест- щото същество
лостното сътво
на
во на
на ТЦИКРОУ]
щество на
ТЦИКРОУ]
ТЦИКРОУ]
ТЦИКРОУ]
{субстатна
{сустатантна
{запасова
{сустатитна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална
икокотална икокотална икокотална икокореномическа
реномическа
реномическа
реномическа
обтиудовлеобтиудовлеобтиудовлеобтиудовлетвореност}
твореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокоренона икокоремическа
мически сусмическа суперномически
субстанция)
тант)
станта)
сустит)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ*
(implementationary
transcentital
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икокореномически субтитрансцентит, изпълнителна
икокореномическа ценностност, изпълнителна икокореномическа отдаденост, (*) – изпълнителен трансцентитален икокореномически ингредиент, който на същностно равнище като субективна проекция количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на изпълнителен икокореномически субект [на субстантив118
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностен
изпълнителен
икокореномически
субект*
(substantivitical
implementationary ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
изпълнителна трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като
изпълнителен икономически субтитрансцентит и като изпълнителна икономическа ценност) и изпълнителен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като изпълнителен икотехномически субтитрансцентит и
като изпълнително икотехномическо усърдие) (както и общо понятие за изпълнително трансцентитално икореномическо субтиучастие [в т.ч. и за изпълнителна трансцентитална икономическа субтизначимост и изпълнителентрансцентитален икотехномически субтипринос) и изпълнително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности], където изпълнителната трансцентитална икономическа субтизначимост е изпълнителна икономическа оценка
на изпълнителния трансцентитален икотехномически субтипринос; една от
разновидностите на трансцентиталното икокореномическо субтиучастие
(вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическото субтиизпълнение* (ecocorenomic subtiimplementation), последното като общо понятие за
икокореномическо субтитворчество* (ecocorenomic subticreation) и икокореномическа субтиработа* (ecocorenomic subtiwork); общо понятие за творческо трансцентитално икокореномическо субтиучастие и работно трансцентитално икокореномическо субтиучастие, но не и двете заедно в тяхното
цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното трансцентитално икокореномическо субтиучастие е изпълнителен
икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна изпълнителна оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна изпълнителна икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical implementationary ecocorenomic
appraisement) на същностно равнище. Изпълнителното трансцентитално
икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на изпълнителената
трансцентитална
субтиикокореномическа
енергия*
(implementationary transcentital subtiecocorenomic energy) (вж. субтиикококореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена
трансцентитална
субтиикокореномическа
активност*
(implementationary transcentital subtiecocorenomic activity) (вж. субтиикококореномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена транс119
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитална субтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена трансцентитална субтиикокореномическа
потенциалност* (implementationary transcentital subtiecocorenomic potentiality)
(вж. субтиикокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на изпълнителното икокореномическо
субтиучастие (наред със изпълнителното уницентитално икокореномическо
субтиучастие, изпълнителното центитално икокореномическо субтиучастие
и изпълнителното инцентитално икокореномическо субтиучастие). Ако не е
посочено друго, под изпълнително икокореномическо субтиучастие обикновено се подразбира изпълнителното трансцентитално икокореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

ИП трансцентитално икореномическо
участие;
ИП икореномически трансцентит
(ИП трансцентитално икореномическо
участие;
ИП икореномическо
участие)

ИП трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтитрансцентит
(ИП икореномическа
ценностност;
ИП икореномическа
отдаденост)

ИП трансцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икореномическа
заделеност;
ИП икореномическа
заделеност)

ИП трансцентитално икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически трансцентит
(ИП трансцентитално икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномическо участие)

ИП трансцентитално икокореномическо участие;
ИП икокореномически трансцентит
(ИП трансцентитално икокореномическо участие;
ИП икокореномическо участие)

ИП трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтитрансцентит
(ИП икоуниреномическа ценностност;
ИП икоуниреномическа отдаденост)

ИП трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
ИП икокореномически субтитрансцентит
(ИП икокореномическа ценностност;
ИП икокореномическа отдаденост)

ИП трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтитрансцентит

ИП трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
ИП икокореномически обтитрансцентит

(ИП трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
ИП икоуниреноми-ческа заделеност)

(ИП трансцентитална икокореномическа
заделеност;
ИП икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително трансцентитално икокореномическо субтиучастие и неговите
разновидности (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното трансцентитално икокореномическо субтиучастие са: възпроизводствено изпълнително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary reproductional transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително производствено
трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary
production transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително разменно трансцентитално икокореномическо субтиучастие*
(implementationary exchange transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), изпълнително разпределително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary distributional transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително потребително
трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary
consumption transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително стопанствено трансцентитално икокореномическо субтиучастие*
(implementationary protoeconomizing transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), изпълнително следпроизводствено трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary post-production transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително предипотребително
трансцентитално
икокореномическо
субтиучастие*
(implementationary
before-consumption
transcentital
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), изпълнително посредническо трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary intermediationary
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително бизнес
трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary
business transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително
алокативно
трансцентитално
икокореномическо
субтиучастие*
(implementationary allocative transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително трансцентитално
икокореномическо субтиучастие* (individual implementationary transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено изпълнително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (firm implementationary
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено изпълнително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (social
implementationary transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
изпълнително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (absolute implementationary transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и
относително
изпълнително
трансцентитално
икокореномическо
субтиучастие* (relative implementationary transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено изпълнително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (labourly-determinate implementationary transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и физическо-определено изпълнително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (physicallydeterminate implementationary transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително трансцентитално усвоявано икокореномическо субтиучастие* (implementationary transcentital assimilated ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и изпълнително трансцентитално създавано
икокореномическо субтиучастие* (implementationary transcentital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното трансцентитално икокореномическо субтиучастие са (1) изпълнително сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary sustatitic transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален
икокореномически
субтисустатит*
(implementationary
transcentital
ecocorenomic subtisustatite)], (2) изпълнително субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary substatum
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен
трансцентитален
икокореномически
субтисубстат*
(implementationary transcentital ecocorenomic subtisubstatum)], (3) изпълнително запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие*
(implementationary stock transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като изпълнителен трансцентитален икокореномически субтизапас* (implementationary transcentital ecocorenomic subtistock)], (4) изпълнително сустатантно трансцентитално икокореномическо субтиучастие*
(implementationary sustatantal transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален икокореномически субтисустатант* (implementationary transcentital ecocorenomic
123
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
трансцентиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното трансцентитално икокореномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРСУ – трансцентитално икокореномическо субтиучастие)

Трансцентитално икокореномическо
субтиучастие
(ТЦИКРСУ)
(трансцентитален икокореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИКРСУ

Субстатно
ТЦИКРСУ

Запасово
ТЦИКРСУ

Сустатантно
ТЦИКРСУ

(трансцентитален икокореномически
субтисустатит;

(трансцентитален икокореномически
субтисубстат;

(трансцентитален икокореномически
субтизапас;

(трансцентитален икокореномически
субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтитрансцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
субтитранссубтитрансцентит)
центит)

сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИКРСУ]

[вътрешно същество на
ТЦИКРСУ]

[външно същество на
ТЦИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИКРСУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ТЦИКРСУ
(сътворителен
трансцентитален икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ТЦИКРСУ

(сътворителен
трансцентитален икокореномически
субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИКРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИКРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специ(вид специфант
фант на икона икокоренокореномически
мическа субссустит)
танция)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ТЦИКРСУ
(работен трансцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИКРСУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИКРСУ

(работен трансцентитален
икокореномически субтисустатит;

(работен трансцентитален
икокореномически субтисубстат;

(работен трансцентитален
икокореномически субтизапас;

(работен трансцентитал-ен
икокореномически субтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
субтитрансцентит)

работен субстатен икокореномически субтитрансцентит)

работен запасов икокореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икокореномически
субтитрансцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ТЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИКРСУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИКРСУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова
{сустатантна
трансцентитрансцентитална икокотална икокореномическа
реномическа
сметна субти- сметна субтизадоволеност} задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИКРСУ
(творчески
трансцентитален икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ТЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ТЦИКРСУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ТЦИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ТЦИКРСУ

(творчески
трансцентитален икокореномически
субтисустатит;

(творчески
трансцентитален икокореномически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икокореномически субтизапас;

(творчески
трансцентитален икокореномически субтисус-татант;

творчески сустатитен икокореномически субтитрансцентит)

творчески субстатен икокореномически субтитрансцентит)

творчески запасов икокореномически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икоко-реномически субтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИКРСУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ТЦИКРСУ]
ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)

128

893

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ТЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИКРСУ

(изпълнителен (изпълнителен
трансцентитаИзпълнително трансцентитален
икокорелен
икокорено(задоволяващо)
номически
мически субтиТЦИКРСУ
субтисустатит;
субстат;
(изпълнителен
изпълнителен
изпълнителен
трансцентитсустатитен
субстатен икоален икокореикокореномикореномически
номически субчески субтит- субтитрансцентисубстантит)
рансцентит)
тит)
[външно със[външно със[външно състотояние на
тояние на ця- яние на вътрешТЦИКРСУ]
лостното съното същество
{трансцентищество на
на ТЦИКРСУ]
тална икокоТЦИКРСУ]
реномическа
{субстатна
субтизадоволе- {сустатитна
трансцентитрансцентиност}
тална икокотална икоко(вид икокорено- реномическа
реномическа
мическа форма)
субтизадовосубтизадоволеност}
леност}
(вид форма на (вид форма на
икокореномиикокореноческа
субстанмически сусция)
тит)

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически субтисустатант;

изпълнителен
запасов икокореномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномичес-ки субтитрансцентит)

[външно състояние на външното същество
на ТЦИКРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИКРСУ]

{запасова
трансцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИКРСУ
(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ТЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ТЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИКРСУ

(съзидателен
трансцентитален икокореномически
субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтитранс-центит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ТЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
субтиигодноност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИКРСУ
(унисъзидателен трансцентитален икокореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запатитно
ТЦИКРСУ
сово
ТЦИКРСУ
ТЦИКРСУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен трансценти- ен трансцентиен трансцентален икокоре- тален икокоретитален икокореномичес- номически суб- номически субтисубстат;
ки субтисустатизапас;
тит;

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатантно
ТЦИКРСУ
(унисъзидателен трансцентитален икокореномически субтисустатант;

унисъзидателен сустатитен
икокореномически субтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икокореномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен унисъзидателен
запасов икокосустатантен
реномически
икокореномисубтитрансцен- чески субтиттит)
рансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИКРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ТЦИКРСУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа
субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (implementationary transcentital ecocorenomic participation (share))
(без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икокореномически трансцентит, (*) – изпълнителен трансцентитален икокореномически ингредиент, който на същностно равнище количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на изпълнителен икокореномически субект [на субстантив(substantivitical
ностен
изпълнителен
икокореномически
субект*
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------implementationary ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
изпълнителна трансцентитална икономическа значимост (същото като изпълнителен икономически трансцентит) и изпълнителен трансцентитален
икотехномически принос (същото като изпълнителен икотехномически трансцентит) (както и общо понятие за изпълнително трансцентитално икореномическо участие (в т.ч. за изпълнителна трансцентитална икономическа значимост и изпълнителен трансцентитален икотехномически принос) и изпълнително трансцентитално икоуниреномическо участие, които съобразно с
форномическата съставност са негови разновидности), където изпълнителната трансцентитална икономическа значимост е изпълнителна икономическа
оценка на изпълнителния трансцентитален икотехномическия принос; една от
разновидностите на трансцентиталното икокореномическо участие (вж.) и
един от конкретните изрази на икокореномическото изпълнение*
(ecocorenomic implementation), последното като общо понятие за икокореномическо творчество* (ecocorenomic creation) и икокореномическа работа*
(ecocorenomic work); общо понятие за творческо трансцентитално икокореномическо участие и работно трансцентитално икокореномическо участие,
но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за изпълнително трансцентитално
икокореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икокореномически субтитрансцентит и като изпълнителна икокореномическа отдаденост) и
изпълнително трансцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икокореномически обтитрансцентит и като изпълнителна
трансцентитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Изпълнителното трансцентитално икокореномическо участие е форма на съществуване на изпълнителната трансцентитална икокореномическа енергия (implementationary transcentital ecocorenomic energy) (вж. икокореномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена трансцентитална икокореномическа активност* (implementationary transcentital
ecocorenomic activity) (вж. икокореномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена трансцентитална икокореномическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена трансцентитална
икокореномическа
потенциалност*
(implementationary
transcentital
ecocorenomic potentiality) (вж. икокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на изпълнителното икокореномическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие (наред със изпълнителното уницентитално икокореномическо участие, изпълнителното центитално икокореномическо участие и изпълнителното инцентитално икокореномическо участие). Ако не е посочено друго,
под изпълнително икокореномическо участие обикновено се подразбира изпълнителното трансцентитално икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИП трансцентитално икореномическо
участие;
ИП икореномически трансцентит
(ИП трансцентитално икореномическо
участие;
ИП икореномическо
участие)

ИП трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтитрансцентит
(ИП икореномическа
ценностност;
ИП икореномическа
отдаденост)

ИП трансцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икореномическа заделеност;
ИП икореномическа заделеност)

ИП трансцентитално икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически трансцентит
(ИП трансцентитално икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномическо участие)

ИП трансцентитално икокореномическо участие;
ИП икокореномически трансцентит
(ИП трансцентитално икокореномическо участие;
ИП икокореномическо участие)

ИП трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтитрансцентит
(ИП икоуниреномическа ценностност;
ИП икоуниреномическа отдаденост)

ИП трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
ИП икокореномически субтитрансцентит
(ИП икокореномическа ценностност;
ИП икокореномическа отдаденост)

ИП трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтитрансцентит

СЗ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СЗ икокореноми-чески обтитрансцентит

(ИП трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
ИП икоуниреномическа заделеност)

(СЗ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
СЗ икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително трансцентитално икокореномическо участие и неговите разновидности (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
изпълнително трансцентитално икокореномическо субтиучастие (изпълнителен икокореномически субтитрансцентит) и (2) изпълнително трансцентитално икокореномическо обтиучастие (изпълнителен икокореномически
обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното трансцентитално икокореномическо участие са:
изпълнително възпроизводствено трансцентитално икокореномическо
участие* (implementationary reproductional transcentital ecocorenomic
participation (share)), изпълнително производствено трансцентитално икокореномическо
участие*
(implementationary
production
transcentital
ecocorenomic participation (share)), изпълнително разменно трансцентитално икокореномическо участие* (implementationary exchange transcentital
ecocorenomic participation (share)), изпълнително разпределително трансцентитално икокореномическо участие* (implementationary distributional
transcentital ecocorenomic participation (share)), изпълнително потребително
трансцентитално
икокореномическо
участие*
(implementationary
consumption transcentital ecocorenomic participation (share)), изпълнително
стопанствено
трансцентитално
икокореномическо
участие*
(implementationary protoeconomizing transcentital ecocorenomic participation
(share)), изпълнително следпроизводствено трансцентитално икокореномическо участие* (implementationary post-production transcentital ecocorenomic
participation (share)), изпълнително предипотребително трансцентитално
икокореномическо
участие*
(implementationary
before-consumption
transcentital ecocorenomic participation (share)), изпълнително посредническо
трансцентитално
икокореномическо
участие*
(implementationary
intermediationary transcentital ecocorenomic participation (share)), изпълнително
бизнес трансцентитално икокореномическо участие* (implementationary
business transcentital ecocorenomic participation (share)), изпълнително алокативно трансцентитално икокореномическо участие* (implementationary
allocative transcentital ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително трансцентитално икокореномическо участие*
(individual implementationary transcentital ecocorenomic participation (share)),
фирмено изпълнително трансцентитално икокореномическо участие*
(firm implementationary transcentital ecocorenomic participation (share)), общест-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вено изпълнително трансцентитално икокореномическо участие* (social
implementationary transcentital ecocorenomic participation (share)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
изпълнително трансцентитално икокореномическо участие* (absolute
implementationary transcentital ecocorenomic participation (share)) и относително изпълнително трансцентитално икокореномическо участие* (relative
implementationary transcentital ecocorenomic participation (share)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено изпълнително
трансцентитално икокореномическо участие* (labourly-determinate implementationary transcentital ecocorenomic participation (share)) и физическоопределено изпълнително трансцентитално икокореномическо участие*
(physically-determinate implementationary transcentital ecocorenomic participation
(share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително трансцентитално усвоявано икокореномическо участие* (implementationary transcentital assimilated ecocorenomic
participation (share)) и изпълнително трансцентитално създавано
икокореномическо
участие*
(implementationary
transcentital
gived
ecocorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното трансцентитално икокореномическо участие са
(1) изпълнително сустатитно трансцентитално икокореномическо участие* (implementationary sustatitic transcentital ecocorenomic participation (share))
[същото като изпълнителен трансцентитален икокореномически
сустатит* (implementationary transcentital ecocorenomic sustatite)], (2) изпълнително субстатно трансцентитално икокореномическо участие* (implementationary substatum transcentital ecocorenomic participation (share))
[същото като изпълнителен трансцентитален икокореномически субстат* (implementationary transcentital ecocorenomic substatum)], (3) изпълнително
запасово
трансцентитално
икокореномическо
участие*
(implementationary stock transcentital ecocorenomic participation (share)) [същото
като
изпълнителен
трансцентитален
икокореномически
запас*
(implementationary transcentital ecocorenomic stock)], (4) изпълнително сустатантно трансцентитално икокореномическо участие* (implementationary
sustatantal transcentital ecocorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен
трансцентитален
икокореномически
сустатант*
(implementationary transcentital ecocorenomic sustatant)]. Тези разновидности и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо
участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното трансцентитално икокореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРУ – трансцентитално икокореномическо участие)
Сустатитно
ТЦИКРУ
Трансцентитално икокореномическо
участие
(ТЦИКРУ)
(трансцентитален икокореномически субстантит)

Субстатно
ТЦИКРУ

Запасово
ТЦИКРУ

Сустатантно
ТЦИКРУ

(трансцентитален икокореномически
запас;

(трансцентитален икокореномически
сустатант;

сустатитен
икокореномически
трансцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
трансцентит)
трансцентит)

сустатантен
икокореномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИКРУ]

[вътрешно същество на
ТЦИКРУ]

[външно същество на
ТЦИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)

(трансцентит- (трансцентитален икокоален икокоререномически номически субсустатит;
стат;
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИКРУ
(сътворителен
трансцентитален икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ТЦИКРУ

(сътворителен
трансцентитален икокореномически
сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически трансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
пригодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
пригодност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
пригодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа
кореномически
субстанция)
сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИКРУ
(работен трансцентитален
икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИКРУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИКРУ

(работен трансцентитален
икокореномически сустатит;

(работен трансцентитален
икокореномически субстат;

(работен трансцентитален
икокореномически запас;

(работен трансцентитал-ен
икокореномически сустатант;

работен сустатитен икокореномически
трансцентит)

работен субстатен икокореномически трансцентит)

работен запасов икокореномически
трансцентит)

работен сустатантен икокореномически
трансцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ТЦИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ТЦИКРУ
(творчески
трансцентитален икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ТЦИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ТЦИКРУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ТЦИКРУ

(творчески
трансцентитален икокореномически
сус-татит;

(творчески
трансцентитален икокореномически субстат;

(творчески
трансцентитален икокореномически запас;

(творчески
трансцентитален икокореномически сустатант;

творчески сустатитен икокореномически трансцентит)

творчески субстатен икокореномически
трансцентит)

творчески запасов икокореномически
трансцентит)

творчески сустатантен икоко-реномически трансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИКРУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ТЦИКРУ]
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
ползваема
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИКРУ
(изпълнителен
трансцентитален икокореномически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ТЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИКРУ

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически
сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически трансцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномичес-ки трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИКРУ
(съзидателен
трансцентитален икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИКРУ

(съзидателен
трансцентитален икокореномически
сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически запас;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически трансцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
трансцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ТЦИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
изгодност}

[вътрешно със- [вътрешно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същесттво на
во на ТЦИКРУ]
ТЦИКРУ]
{запасова
{субстатна
трансцентитрансцентитална икокотална икокореномическа
реномическа
изгодност}
игодноност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИКРУ
(унисъзидателен трансцентитален икокореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
рява-що) запа- ряващо) сустатитно
ТЦИКРУ
сово ТЦИКРУ
тантно
ТЦИКРУ
ТЦИКРУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен трансценти- ен трансценти- ен трансцентиен трансцентален икокоре- тален икокоре- тален икокоретитален икокореномичес- номически суб- номически за- номически сусстат;
пас;
ки сустатит;
татант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномитрансцентит)
трансцентит)
чески трансчески трансцентит)
центит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРУ]

[цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние на обтояние на въттояние на вънрешното същес- шното същест- щото същество
на ТЦИКРУ]
тво на
во на ТЦИКРУ]
ТЦИКРУ]
{сустатантна
{запасова
{сустатитна
{субстатна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална икокотална икокотална икокотална икокореномическа
реномическа
реномическа
реномическа
удовлетвоудовлетвоудовлетвоудовлетреност}
реност}
реност}
вореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокорена икокоренона икокореномически сусномически
мическа супермическа субстант)
сустит)
станта)
танция)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (implementationary transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен
икореномически обтитрансцентит, изпълнителна трансцентитална икореномическа заделеност, (*) – изпълнителен трансцентитален икореномически ингредиент, който на същностно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икореномически субект [на
субстантивностен изпълнителен икореномически субект* (substantivitical
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------implementationary ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за изпълнителна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като изпълнителен икономически обтитрансцентит и като
изпълнителен трансцентитален икономически интерес) и изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен
икотехномически обтитрансцентит и като изпълнителна трансцентитална
икотехномическа задаеност); една от разновидностите на трансцентиталното икореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическото обтиизпълнение* (ecorenomic obtiimplementation), последното като общо понятие за икореномическо обтитворчество* (ecorenomic
obticreation) и икореномическа обтиработа* (ecorenomic obtiwork); общо понятие за творческо трансцентитално икореномическо обтиучастие и работно трансцентитално икореномическо обтиучастие, но не и двете заедно в
тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Изпълнителното трансцентитално икореномическо обтиучастие е изпълнителен икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана
субстантивностна изпълнителна оценка на същностно равнище или още е
обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна изпълнителна икореномическа оценка* (objectively-substantivitical implementationary ecorenomic
appraisement) на същностно равнище. Изпълнителното трансцентитално
икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на изпълнителената
трансцентитална обтиикореномическа енергия* (implementationary
transcentital obtiecorenomic energy) (вж. обтиикореномическа дейност) и
отношение на признаване на приложената изпълнителена трансцентитална
обтиикореномическа
активност*
(implementationary
transcentital
obtiecorenomic activity) (вж. обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена трансцентитална обтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена трансцентитална обтиикореномическа потенциалност* (implementationary transcentital
obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на изпълнителното икореномическо
обтиучастие (наред със изпълнителното уницентитално икореномическо обтиучастие, изпълнителното центитално икореномическо обтиучастие и изпълнителното инцентитално икореномическо обтиучастие). Ако не е посочено друго, под изпълнително икореномическо обтиучастие обикновено се
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------подразбира изпълнителното трансцентитално икореномическо обтиучастие
(вж. фиг. 1).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП трансцентитална икономическа значимост;
ИП икономически
трансцентит
(ИП трансцентитално икономическо участие;
ИП икономическа
значимост)

ИП трансцентитален икотехномически принос;
ИП икотехномически трансцентит
(ИП трансцентитално икотехномическо
участие;
ИП икотехномически принос)

ИП трансцентитална икономическа субтизначимост;
ИП икономически
субтитрансцентит

ИП трансцентитален икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтитрансцентит
(ИП икотехномическа ценностност;
ИП икотехномическо усърдие)

(ИП икономическа
ценностност;
ИП икономическа
ценност);

ИП трансцентитална икономическа обтизначимост;
ИП икономически
обтитрансцентит
(ИП трансцентиталнаЗ икономическа
заделеност;
ИП трансцентитален
икономически интерес;
ИП икономически
интерес)

СЗ трансцентитално икореномическо участие;
СЗ икореномически трансцентит
(СЗ трансцентитално икореномическо участие;
СЗ икореномическо участие)

ИП трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтитрансцентит
(ИП икореномическа
ценностност;
ИП икореномическа
отдаденост)

ИП трансцентитален икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икотехномическа
заделеност;
ИП трансцентитална икотехномическа
зададеност;
ИП икотехномическа зададеност)

ИП трансцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икореномическа заделеност;
ИП икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително трансцентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на изпълнителното трансцентиталното икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, обти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

147

912

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на изпълнителното трансцентитално икореномическо обтиучастие са
(1) изпълнителна трансцентитална икономическа обтизначимост (изпълнителен икономически обтитрансцентит) и (2) изпълнителен трансцентитален икотехномически обтипринос (изпълнителен икотехномически обтитрансцентит).
Изпълнителната трансцентитална икономическа обтизначимост и изпълнителният трансцентитален икотехномически обтипринос като разновидности
на изпълнителното трансцентитално икореномическо обтиучастие (то е или
изпълнителна трансцентитална икономическа обтизначимост, или изпълнителен трансцентитален икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в
тяхното цялостно единство) и като двойка образуват изпълнителен трансцентитален дялов икореномически обтидиспозат (implementationary
transcentital partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото изпълнително трансцентитално икореномическо обтиучастие е
изпълнителен трансцентитален дялов икореномически обтидиспозант
(implementationary transcentital partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на изпълнителния
трансцентитален дялов икореномически обтидиспозант tobpardis (на изпълнителното икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето
на изпълнителната трансцентитална икономическа обтизначимост
tobpardis и изпълнителния трансцентитален икотехномически обтипринос
tobpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на изпълнителния трансцентитален дялов икореномически обтидиспозат изпълнителната трансцентитална икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята
на икореномическо явление) е изпълнителна трансцентитална икономическа оценка* (implementationary transcentital economic estimatе) на изпълнителния трансцентитален икотехномически обтипринос (изпълняващ ролята на
икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа
функция* (estimating /estimation/ economic function)
tobpardis = E tobpardis ( tobpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tobpardis =
ttobpardis е общата изпълнителна трансцентитална икономическа оценка
на изпълнителния трансцентитален икотехномически обтипринос (total
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------implementationary transcentital economic estimatе of the implementationary transcentital ecotechnomic obticontribution),
atobpardis =

tobpardis
tobpardis

е средната изпълнителна трансцентитална икономическа оценка на изпълнителния трансцентитален икотехномически обтипринос (average
implementationary transcentital economic estimatе of the implementationary transcentital ecotechnomic obticontribution) и
mtobpardis =

dtobpardis
d tobpardis

е пределната изпълнителна трансцентитална икономическа оценка на
изпълнителния трансцентитален икотехномически обтипринос (marginal
implementationary transcentital economic estimatе of the implementationary
transcentital ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното трансцентитално икореномическо обтиучастие
са: изпълнително възпроизводствено трансцентитално икореномическо
обтиучастие* (implementationary reproductional transcentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), изпълнително производствено трансцентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary production
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително разменно
трансцентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary
exchange transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително
разпределително трансцентитално икореномическо обтиучастие*
(implementationary distributional transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), изпълнително потребително трансцентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary consumption transcentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), изпълнително стопанствено трансцентитално
икореномическо
обтиучастие*
(implementationary
protoeconomizing
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително следпроизводствено
трансцентитално
икореномическо
обтиучастие*
(implementationary post-production transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), изпълнително предипотребително трансцентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary before-consumption transcentital
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително посредническо трансцентитално
икореномическо
обтиучастие*
(implementationary
intermediationary transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително
бизнес
трансцентитално
икореномическо
обтиучастие*
(implementationary business transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
изпълнително алокативно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary allocative transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително трансцентитално
икореномическо обтиучастие* (individual implementationary transcentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено изпълнително трансцентитално икореномическо обтиучастие* (firm implementationary transcentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено изпълнително трансцентитално икореномическо обтиучастие* (social implementationary
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
изпълнително трансцентитално икореномическо обтиучастие* (absolute
implementationary transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и относително изпълнително трансцентитално икореномическо обтиучастие*
(relative implementationary transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), а
според факторната икономическа определеност – трудово-определено изпълнително трансцентитално икореномическо обтиучастие* (labourlydeterminate implementationary transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и физическо-определено изпълнително трансцентитално икореномическо
обтиучастие*
(physically-determinate
implementationary
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително трансцентитално усвоявано икореномическо обтиучастие* (implementationary transcentital assimilated ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и изпълнително трансцентитално създавано
икореномическо обтиучастие* (implementationary transcentital gived
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното трансцентитално икореномическо обтиучастие
са (1) изпълнително сустатитно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary sustatitic transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare))
[същото
като
изпълнителен трансцентитален
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически обтисустатит* (implementationary transcentital ecorenomic
obtisustatite)], (2) изпълнително субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary substatum transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален
икореномически обтисубстат* (implementationary transcentital ecorenomic
obtisubstatum)], (3) изпълнително запасово трансцентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary stock transcentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален
икореномически обтизапас* (implementationary transcentital ecorenomic
obtistock)], (4) изпълнително сустатантно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary sustatantal transcentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален
икореномически обтисустатант* (implementationary transcentital ecorenomic
obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
трансцентиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното трансцентитално икореномическо обтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРОУ – трансцентитално икореномическо обтиучастие)

Трансцентитално икореномическо обтиучастие
(ТЦИРОУ)
(трансцентитален икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИРОУ

Субстатно
ТЦИРОУ

Запасово
ТЦИРОУ

Сустатантно
ТЦИРОУ

(трансцентитален икореномически обтисустатит;

(трансцентитален икореномически обтисубстат;

(трансцентитален икореномически обтизапас;

(трансцентитален икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтитрансцентит)

субстатен икореномически
обтитрансцентит)

запасов икореномически обтитрансцентит)

сустатитен
икореномически обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИРОУ]

[вътрешно същество на
ТЦИРОУ]

[външно същество на
ТЦИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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Сътворително
(пригодно)
ТЦИРОУ
(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИРОУ

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икореномически обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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Работно (сметно) ТЦИРОУ
(работен трансцентитален
икореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИРОУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИРОУ

(работен трансцентитален
икореномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икореномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икореномически обтизапас;

(работен трансцентитален
икореномически обтисустатант;

работен сустатитен икореномически обтитрансцентит)

работен субстатен икореномически обтитрансцентит)

работен запасов
икореномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически обтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ТЦИРОУ
(творчески
трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ТЦИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИРОУ

(творчески
трансцентитален икореномически обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икореномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икореномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икореномически обтитрансцентит)

творчески субстатен икореномически обтитрансцентит)

творчески запасов икореномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икореномически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИРОУ
(изпълнителен
трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИРОУ

(изпълнителен
трансцентитален икореномически обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икореномически обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИРОУ
(съзидателен
трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ТЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИРОУ

(съзидателен
трансцентитален икореномически обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икореномически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икореномически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икореномически обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИРОУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на вънтояние на вътрешното същес- шното същество
на ТЦИРОУ]
тво на
ТЦИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа обтиигодноност}

{запасова
трансцентитална икореномическа обтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ТЦИРОУ
ТЦИРОУ
ТЦИРОУ
ТЦИРОУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИРОУ
(унисъзидателен трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икореномически обтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически обтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитал-ен икореномически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически обтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИРОУ]

[цялостно със[цялостно състояние
на вънтояние на вътрешното същес- шното същество
на ТЦИРОУ]
тво на
ТЦИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (implementationary transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен
икореномически субтитрансцентит, изпълнителна икореномическа ценностност, изпълнителна икореномическа отдаденост, (*) – изпълнителен
трансцентитален икореномически ингредиент, който на същностно равнище
като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икореномически субект [на субстантивностен изпълнителен икореномически субект* (substantivitical implementationary ecorenomic subject)] във
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическото възпроизводство; общо понятие за изпълнителна трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като изпълнителен икономически субтитрансцентит и като изпълнителна икономическа ценност) и
изпълнителен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като
изпълнителен икотехномически субтитрансцентит и като изпълнително
икотехномическо усърдие); една от разновидностите на трансцентиталното
икореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическото субтиизпълнение* (ecorenomic subtiimplementation), последното като общо понятие за икореномическо субтитворчество* (ecorenomic
subticreation) и икореномическа субтиработа* (ecorenomic subtiwork); общо
понятие за творческо трансцентитално икореномическо субтиучастие и работно трансцентитално икореномическо субтиучастие, но не и двете заедно
в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Изпълнителното трансцентитално икореномическо субтиучастие е изпълнителен икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана
субстантивностна изпълнителна оценка на същностно равнище или още е
субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна оценка,
т.е. е субективно-субстантивностна изпълнителна икореномическа оценка* (subjectively-substantivitical implementationary ecorenomic appraisement) на
същностно равнище. Изпълнителното трансцентитално икореномическо
субтиучастие е форма на съществуване на изпълнителената трансцентитална субтиикореномическа енергия* (implementationary transcentital subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената изпълнителена трансцентитална субтиикореномическа активност* (implementationary transcentital subtiecorenomic
activity) (вж. субтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена
изпълнителена трансцентитална субтиикореномическа активност, а чрез нея е
и кинестично разпредметена изпълнителена трансцентитална субтиикореномическа потенциалност* (implementationary transcentital subtiecorenomic
potentiality) (вж. субтиикореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на изпълнителното икореномическо
субтиучастие (наред със изпълнителното уницентитално икореномическо
субтиучастие, изпълнителното центитално икореномическо субтиучастие и
изпълнителното инцентиталното икореномическо субтиучастие). Ако не е
посочено друго, под изпълнително икореномическо субтиучастие обикновено
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------се подразбира изпълнителното трансцентитално икореномическо субтиучастие
(вж. фиг. 1).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП трансцентитална икономическа значимост;
ИП икономически
трансцентит
(ИП трансцентитално икономическо участие;
ИП икономическа
значимост)

ИП трансцентитален икотехномически принос;
ИП икотехномически трансцентит
(ИП трансцентитално икотехномическо
участие;
ИП икотехномически принос)

ИП трансцентитална икономическа субтизначимост;
ИП икономически
субтитрансцентит
(ИП икономическа
ценностност;
ИП икономическа
ценност);

ИП трансцентитален икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтитрансцентит
(ИП икотехномическа ценностност;
СЗ икотехномическо
усърдие)

ИП трансцентитална икономическа обтизначимост;
ИП икономически
обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икономическа заделеност;
ИП трансцентитален
икономически интерес;
ИП икономически
интерес)

ИП трансцентитално икореномическо
участие;
ИП икореномически трансцентит
(ИП трансцентитално икореномическо
участие;
ИП икореномическо
участие)

ИП трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтитрансцентит
(ИП икореномическа
ценностност;
ИП икореномическа
отдаденост)

ИП трансцентитален икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икотехномическа
заделеност;
ИП трансцентитална икотехномическа
зададеност;
ИП икотехномическа зададеност)

ИП трансцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икореномическа заделеност;
ИП икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително трансцентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на изпълнителното трансцентитално икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка –
разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на изпълнителното трансцентитално икореномическо субтиучастие
са (1) изпълнителна трансцентитална икономическа субтизначимост (изпълнителен икономически субтитрансцентит) и (2) изпълнителен трансцентитален икотехномически субтипринос (изпълнителен икотехномически субтитрансцентит).
Изпълнителната трансцентитална икономическа субтизначимост и изпълнителният трансцентитален икотехномически субтипринос като разновидности на изпълнителното трансцентиталното икореномическо субтиучастие (то е
или изпълнителна трансцентитална икономическа субтизначимост, или изпълнителен трансцентитален икотехномически субтипринос, но не и двата заедно
в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват изпълнителен трансцентитален дялов икореномически субтидиспозат (implementationary
transcentital partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото изпълнително трансцентитално икореномическо субтиучастие е
изпълнителен трансцентитален дялов икореномически субтидиспозант
(implementationary transcentital partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на изпълнителния
трансцентиталния дялов икореномически субтидиспозант tsubpardis (на изпълнителното икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в
лицето на изпълнителната трансцентитална икономическа субтизначимост
tsubpardis и изпълнителния трансцентитален икотехномически субтипринос
tsubpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на изпълнителния трансцентитален дялов икореномически субтидиспозат изпълнителната трансцентитална икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята
на икореномическо явление) е изпълнителна трансцентитална икономическа оценка* (implementationary transcentital economic estimatе) на изпълнителния трансцентитален икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята на
икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа
функция* (estimating /estimation/ economic function)
tsubpardis = E tsubpardis ( tsubpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etsubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tsubpardis =
ttsubpardis е общата изпълнителна трансцентитална икономическа оценка на изпълнителния трансцентитален икотехномически субтипринос
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(total implementationary transcentital economic estimatе of the implementationary
transcentital ecotechnomic subticontribution),
atsubpardis =

tsubpardis
tsubpardis

е средната изпълнителна трансцентитална икономическа оценка на изпълнителния трансцентитален икотехномически субтипринос (average
implementationary transcentital economic estimatе of the implementationary transcentital ecotechnomic subticontribution) и
mtsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis

е пределната изпълнителна трансцентитална икономическа оценка на
изпълнителния трансцентитален икотехномически субтипринос (marginal implementationary transcentital economic estimatе of the implementationary
transcentital ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното трансцентитално икореномическо субтиучастие
са: изпълнително възпроизводствено трансцентитално икореномическо
субтиучастие* (implementationary reproductional transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), изпълнително производствено трансцентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary production
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително разменно
трансцентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary
exchange transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително
разпределително трансцентитално икореномическо субтиучастие*
(implementationary distributional transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), изпълнително потребително трансцентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary consumption transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), изпълнително стопанствено трансцентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary protoeconomizing
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително следпроизводствено трансцентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary post-production transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
изпълнително предипотребително трансцентитално икореномическо
субтиучастие* (implementationary before-consumption transcentital ecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително посредническо трансцентитално
икореномическо
субтиучастие*
(implementationary
intermediationary transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително бизнес трансцентитално икореномическо субтиучастие*
(implementationary
business
transcentital
ecorenomic
subtiparticipation
(subtishare)), изпълнително алокативно трансцентитално икореномическо
субтиучастие* (implementationary allocative transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително
трансцентитално
икореномическо
субтиучастие*
(individual
implementationary transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено изпълнително трансцентитално икореномическо субтиучастие*
(firm implementationary transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
обществено изпълнително трансцентитално икореномическо субтиучастие* (social implementationary transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
изпълнително трансцентитално икореномическо субтиучастие* (absolute
implementationary transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и относително изпълнително трансцентитално икореномическо субтиучастие*
(relative implementationary transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
а според факторната икономическа определеност – трудово-определено изпълнително трансцентитално икореномическо субтиучастие* (labourlydeterminate implementationary transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и физическо-определено изпълнително трансцентитално икореномическо субтиучастие* (physically-determinate implementationary
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително трансцентитално усвоявано икореномическо субтиучастие* (implementationary transcentital assimilated ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и изпълнително трансцентитално създавано
икореномическо субтиучастие* (implementationary transcentital gived
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното трансцентитално икореномическо субтиучастие са (1) изпълнително сустатитно трансцентитално икореномическо
субтиучастие* (implementationary sustatitic transcentital ecorenomic subtipar-
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален
икореномически субтисустатит* (implementationary transcentital ecorenomic
subtisustatite)], (2) изпълнително субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary substatum transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален
икореномически субтисубстат* (implementationary transcentital ecorenomic
subtisubstatum)], (3) изпълнително запасово трансцентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary stock transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален
икореномически субтизапас* (implementationary transcentital ecorenomic
subtistock)], (4) изпълнително сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary sustatantal transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален
икореномически
субтисустатант*
(implementationary
transcentital
ecorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното трансцентитално икореномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРСУ – трансцентитално икореномическо субтиучастие)

Трансцентитално икореномическо субтиучастие
(ТЦИРСУ)
(трансцентитален икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИРСУ

Субстатно
ТЦИРСУ

Запасово
ТЦИРСУ

Сустатантно
ТЦИРСУ

(трансцентитален икореномически субтисустатит;

(трансцентитален икореномически субтисубстат;

(трансцентитален икореномически субтизапас;

(трансцентитален икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтитрансцентит)

субстатен икореномически
субтитрансцентит)

запасов икореномически
субтитрансцентит)

сустатитен
икореномически субтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИРСУ]

[вътрешно същество на
ТЦИРСУ]

[външно същество на
ТЦИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ТЦИРСУ
(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ТЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИРСУ

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икореномически субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ТЦИРСУ
(работен трансцентитален
икореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИРСУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИРСУ

(работен трансцентитален
икореномически субтисустатит;

(работен трансцентитален
икореномически субтисубстат;

(работен трансцентитален
икореномически субтизапас;

(работен трансцентитален
икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтитрансцентит)

работен субстатен икореномически субтитрансцентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИРСУ
(творчески
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ТЦИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИРСУ

(творчески
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(творчески
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икореномически субтизапас;

(творчески
трансцентитален икореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтитрансцентит)

творчески субстатен икореномически субтитрансцентит)

творчески запасов икореномически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икореномически субтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИРСУ
(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИРСУ

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически
субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИРСУ
(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ТЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИРСУ

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икореномически субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИРСУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на вънтояние на вътрешното същес- шното същество
на ТЦИРСУ]
тво на
ТЦИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
субтиигодноност}

{запасова
трансцентитална икореномичес-ка
субтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ТЦИРСУ
ТЦИРСУ
ТЦИРСУ
ТЦИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИРСУ
(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитал-ен икореномически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически субтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИРСУ]

[цялостно със[цялостно състояние
на вънто-яние на вътрешното същес- шното същество
на ТЦИРСУ]
тво на
ТЦИРСУ]
{запасова
{субстатна
трансцентитрансцентитална икоретална икореномическа
номическа
субтиудовлесубтиудовлетвореност}
твореност}
(вид специфит
(вид специфит
на икореномина икореномическа суперсческа субстантанта)
ция)

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустит)

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО
ТРАНСЦЕНТИТАЛНО
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (implementationary transcentital ecorenomic participation (share))
(без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икореномически трансцентит, (*) – изпълнителен трансцентитален икореномически
ингредиент, който на същностно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икореномически субект [на субстантивностен изпълнителен икореномически субект* (substantivitical implementationary
ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за
изпълнителна трансцентитална икономическа значимост (същото като из172
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пълнителен икономически трансцентит) и изпълнителен трансцентитален
икотехномически принос (същото като изпълнителен икотехномически трансцентит), както и общо понятие за изпълнително трансцентитално икореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икореномически субтитрансцентит и същото като изпълнителна икореномическа ценностност и като
изпълнителна икореномическа отдаденост) и изпълнително трансцентитално икореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икореномически
обтитрансцентит и като изпълнителна трансцентитална икореномическа
заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на трансцентиталното икореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическото изпълнение* (ecorenomic implementation), последното като общо
понятие за икореномическо творчество* (ecorenomic creation) и икореномическа работа* (ecorenomic work); общо понятие за творческо трансцентитално икореномическо участие и работно трансцентитално икореномическо
участие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). Изпълнителното трансцентитално икореномическо участие е форма на съществуване на изпълнителната трансцентитална икореномическа енергия (implementationary transcentital ecorenomic
energy) (вж. икореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена трансцентитална икореномическа активност*
(implementationary transcentital ecorenomic activity) (вж. икореномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена трансцентитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена трансцентитална икореномическа потенциалност* (implementationary
transcentital ecorenomic potentiality) (вж. икореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на изпълнителното икореномическо
участие (наред със изпълнителното уницентитално икореномическо участие,
изпълнителното центитално икореномическо участие и изпълнителното инцентитално икореномическо участие). Ако не е посочено друго, под изпълнително икореномическо участие обикновено се подразбира изпълнителното
трансцентитално икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

ИП трансцентитална икономическа значимост;
ИП икономически
трансцентит
(ИП трансцентитално икономическо участие;
ИП икономическа
значимост)

ИП трансцентитален икотехномически принос;
ИП икотехномически трансцентит
(ИП трансцентитално икотехномическо
участие;
ИП икотехномически принос)

ИП трансцентитална икономическа субтизначимост;
ИП икономически
субтитрансцентит
(ИП икономическа
ценностност;
ИП икономическа
ценност);

ИП трансцентитален икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтитрансцентит
(ИП икотехномическа ценностност;
ИП икотехномическо усърдие)

ИП трансцентитална икономическа обтизначимост;
ИП икономически
обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икономическа заделеност;
ИП трансцентитален
икономически интерес;
ИП икономически
интерес)

ИП трансцентитално икореномическо
участие;
ИП икореномически трансцентит
(ИП трансцентитално икореномическо
участие;
ИП икореномическо
участие)

ИП трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтитрансцентит

(ИП икореномическа ценностност;
ИП икореномическа отдаденост)

ИП трансцентитален икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икотехномическа
заделеност;
ИП трансцентитална икотехномическа
зададеност;
ИПикотехномическа зададеност)

ИП трансцентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икореномическа заделеност;
ИП икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително трансцентитално икореномическо участие и неговите разновидности (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на изпълнителното трансцентитално икореномическо участие са (1)
изпълнителна трансцентитална икономическа значимост (изпълнителен икономически трансцентит) и (2) изпълнителен трансцентитален икотехномически принос (изпълнителен икотехномически трансцентит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) изпълнително
трансцентитално икореномическо субтиучастие (изпълнителен икореномически субтитрансцентит) и (2) изпълнително трансцентитално икореномическо обтиучастие (изпълнителен икореномически обтитрансцентит).
Изпълнителната трансцентитална икономическа значимост и изпълнителният трансцентитален икотехномически принос като разновидности на изпълнителното трансцентитално икореномическо участие (то е или изпълнителна
трансцентитална икономическа значимост, или изпълнителен трансцентитален
икотехномически принос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и
като двойка образуват изпълнителен трансцентитален дялов икореномически диспозат (implementationary transcentital partitionary ecorenomic
disposate) (вид икореномически диспозат), а самото изпълнително трансцентитално икореномическо участие е изпълнителен трансцентитален дялов
икореномически диспозант (implementationary transcentital partitionary
ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на изпълнителния трансцентитален дялов икореномически диспозант tpardis (на икореномическото участие) е, че двете му разновидности в лицето на изпълнителната трансцентитална икономическа значимост tpardis и
изпълнителния трансцентитален икотехномически принос tpardis се намират
във взаимозависимост помежду си. В границите на изпълнителния трансцентиталения дялов икореномически диспозат изпълнителната трансцентитална
икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е
изпълнителна трансцентитална икономическа оценка* (implementationary
transcentital economic estimatе) на изпълнителния трансцентитални икотехномически принос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/
economic function)
tpardis = E tpardis ( tpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tpardis =
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ttpardis е общата изпълнителна трансцентитална икономическа оценка
на изпълнителния трансцентитален икотехномически принос (total
implementationary transcentital economic estimatе of the implementationary
transcentital ecotechnomic contribution),
atpardis =

tpardis
tpardis

е средната изпълнителна трансцентитална икономическа оценка на изпълнителния трансцентитален икотехномически принос (average implementationary transcentital economic estimatе of the implementationary transcentital
ecotechnomic contribution) и
mtpardis =

dtpardis
d tpardis

е пределната изпълнителна трансцентитална икономическа оценка на
изпълнителния трансцентитален икотехномически принос (marginal
implementationary transcentital economic estimatе of the implementationary
transcentital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното трансцентитално икореномическо участие са: изпълнително възпроизводствено трансцентитално икореномическо участие* (implementationary reproductional transcentital ecorenomic participation
(share)), изпълнително производствено трансцентитално икореномическо
участие* (implementationary production transcentital ecorenomic participation
(share)), изпълнително разменно трансцентитално икореномическо участие* (implementationary exchange transcentital ecorenomic participation (share)),
изпълнително разпределително трансцентитално икореномическо участие* (implementationary distributional transcentital ecorenomic participation
(share)), изпълнително потребително трансцентитално икореномическо
участие* (implementationary consumption transcentital ecorenomic participation
(share)), изпълнително стопанствено трансцентитално икореномическо
участие* (implementationary protoecono-mizing transcentital ecorenomic
participation (share)), изпълнително следпроизводствено трансцентитално
икореномическо участие* (implementationary post-production transcentital
ecorenomic participation (share)), изпълнително предипотребително транс(implementationary
beforeцентитално
икореномическо
участие*
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------consumption transcentital ecorenomic participation (share)), изпълнително посредническо трансцентитално икореномическо участие* (implementationary
intermediationary transcentital ecorenomic participation (share)), изпълнително
бизнес трансцентитално икореномическо участие* (implementationary
business transcentital ecorenomic participation (share)), изпълнително алокативно трансцентитално икореномическо участие* (implementationary
allocative transcentital ecorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително трансцентитално икореномическо участие*
(individual implementationary transcentital ecorenomic participation (share)), фирмено изпълнително трансцентитално икореномическо участие* (firm
implementationary transcentital ecorenomic participation (share)), обществено изпълнително трансцентитално икореномическо участие* (social
implementationary transcentital ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
изпълнително трансцентитално икореномическо участие* (absolute
implementationary transcentital ecorenomic participation (share)) и относително
изпълнително трансцентитално икореномическо участие* (relative
implementationary transcentital ecorenomic participation (share)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено изпълнително
трансцентитално
икореномическо
участие*
(labourly-determinate
implementationary transcentital ecorenomic participation (share)) и физическоопределено изпълнително трансцентитално икореномическо участие*
(physically-determinate implementationary transcentital ecorenomic participation
(share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително трансцентитално усвоявано икореномическо участие* (implementationary transcentital assimilated ecorenomic
participation (share)) и изпълнително трансцентитално създавано икореномическо участие* (implementationary transcentital gived ecorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното трансцентитално икореномическо участие са
(1) изпълнително сустатитно трансцентитално икореномическо участие* (implementationary sustatitic transcentital ecorenomic participation (share))
[същото като изпълнителен трансцентитален икореномически сустатит*
(implementationary transcentital ecorenomic sustatite)], (2) изпълнително субс-
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------татно трансцентитално икореномическо участие* (implementationary
substatum transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен трансцентитален икореномически субстат* (implementationary
transcentital ecorenomic substatum)], (3) изпълнително запасово трансцентитално икореномическо участие* (implementationary stock transcentital
ecorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен трансцентитален икореномически запас* (implementationary transcentital ecorenomic stock)],
(4) изпълнително сустатантно трансцентитално икореномическо участие* (implementationary sustatantal transcentital ecorenomic participation (share))
[същото като изпълнителен трансцентитален икореномически сустатант* (implementationary transcentital ecorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното трансцентитално икореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРУ – трансцентитално икореномическо участие)

Трансцентитално икореномическо участие
(ТЦИРУ)
(трансцентитален икореномически субстантит)

Сустатитно
ТЦИРУ

Субстатно
ТЦИРУ

Запасово
ТЦИРУ

Сустатантно
ТЦИРУ

(трансцентитален икореномически сустатит;

(трансцентитален икореномически субстат;

(трансцентитален икореномически запас;

(трансцентитален икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически трансцентит)

субстатен икореномически
трансцентит)

запасов икореномически
трансцентит)

сустатитен
икореномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИРУ]

[вътрешно същество на
ТЦИРУ]

[външно същество на
ТЦИРУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

179

944

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ТЦИРУ
(сътворителен
трансцентитален икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа пригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ТЦИРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ТЦИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово ТЦИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИРУ

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икореномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
трансцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икореномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИРУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа пригодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа пригодност}

{запасова
трансцентитална икореномическа пригодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа пригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ТЦИРУ
(работен трансцентитален
икореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИРУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИРУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИРУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИРУ

(работен трансцентитален икореномически
сустатит;

(работен трансцентитален икореномически
субстат;

(работен трансцентитален
икореномически запас;

(работен трансцентитален
икореномически
сустатант;

работен сустатитен икореномически трансцентит)

работен субстатен икореномически трансцентит)

работен запасов
икореномически трансцентит)

работен сустатантен икореномически
трансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИРУ
(творчески
трансцентитален икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ТЦИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИРУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ТЦИРУ

(творчески
трансцентитален икореномически сустатит;

(творчески
трансцентитален икореномически субстат;

(творчески
трансцентитален икореномически запас;

(творчески
трансцентитален икореномически сустатант;

творчески сустатитен икореномически
трансцентит)

творчески субстатен икореномически трансцентит)

творчески запасов икореномически трансцентит)

творчески сустатантен икореномически
трансцентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялост-ното
същество на
ТЦИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИРУ
(изпълнителен
трансцентитален икореномически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа задоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИРУ

(изпълнителен
трансцентитален икореномически сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
трансцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икореномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически
трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИРУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа задоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИРУ
(съзидателен
трансцентитален икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ТЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ТЦИРУ

(съзидателен
трансцентитален икореномически сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икореномически запас;

(съзидателен
трансцентитален икореномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
трансцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
трансцентит)

съзидателен
запасов икореномически
трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически
трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ТЦИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ТЦИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ТЦИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа изгодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
игодноност}

{запасова
трансцентитална икореномическа изгодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
ТЦИРУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИРУ
(унисъзидателен трансцентитален икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ТЦИРУ
ТЦИРУ
ТЦИРУ

(унисъзидателен трансцентитален икореномически сустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субстат;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
трансцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
трансцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически
трансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически
трансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на ТЦИРУ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на ТЦИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ТЦИРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ*
(implementationary
transcentital
ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност),
изпълнителен икоуниреномически обтитрансцентит, изпълнителна трансцентитална икоуниреномическа заделеност, (*) – изпълнителен трансцентитален икоуниреномически ингредиент, който на същностно равнище като
обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен
икоуниреномически субект [на субстантивностен изпълнителен икоуниреномически субект* (substantivitical implementationary ecounirenomic subject)]
във икоуниреномическото възпроизводство; изпълнителна трансцентитална
икономическа обтизначимост (същото като изпълнителен икономически об185
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------титрансцентит и като изпълнителен трансцентитален икономически интерес) и изпълнителен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото
като изпълнителен икотехномически обтитрансцентит и като изпълнителна
трансцентитална икотехномическа задаеност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическото обтиизпълнение* (ecounirenomic obtiimplementation), последното
като общо понятие за икоуниреномическо обтитворчество* (ecounirenomic
obticreation) и икоуниреномическа обтиработа* (ecounirenomic obtiwork);
общо понятие за творческо трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и работно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие, но не и
двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие е изпълнителен икоуниреномически ингредиент в качеството му на
обективно-изисквана субстантивностна изпълнителна оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна
изпълнителна икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical
implementationary ecounirenomic appraisement) на същностно равнище. Изпълнителното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на
съществуване на изпълнителената трансцентитална обтиикоуниреномическа енергия* (implementationary transcentital obtiecounirenomic energy) (вж.
обтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
изпълнителена трансцентитална обтиикоуниреномическа активност*
(implementationary transcentital obtiecounirenomic activity) (вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена трансцентитална обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена трансцентитална обтиикоуниреномическа
потенциалност* (implementationary transcentital obtiecounirenomic potentiality)
(вж. обтиикоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на изпълнителното икоуниреномическо
обтиучастие (наред със изпълнителното уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие, изпълнителното центитално икоуниреномическо обтиучастие
и изпълнителното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие). Ако не е
посочено друго, под изпълнително икоуниреномическо обтиучастие обикно-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вено се подразбира изпълнителното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИП трансцентитална икономическа значимост;
ИП икономически
трансцентит
(ИП трансцентитално икономическо участие;
ИП икономическа
значимост)

ИП трансцентитален икотехномически принос;
ИП икотехномически трансцентит
(ИП трансцентитално икотехномическо
участие;
ИП икотехномически принос)

ИП трансцентитал-

ИП трансцентитална икономическа субтизначимост;
ИП икономически
субтитрансцентит
(ИП икономическа
ценностност;
ИП икономическа
ценност);

ИП трансцентитален икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтитрансцентит
(ИП икотехномическа ценностност;
ИП икотехномическо усърдие)

ИП трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтитрансцентит
(ИП икоуниреномическа ценностност;
ИП икоуниреномическа отдаденост)

ИП трансцентитален икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икотехномическа
заделеност;
ИП трансцентитална икотехномическа
зададеност;
ИП икотехномическа зададеност)

ИП трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
ИП икоуниреномическа заделеност)

ИП трансцентитална икономическа обтизначимост;
ИП икономически
обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икономическа
заде-леност;
ИП трансцентитален
икономически интерес;
ИП икономически
интерес)

но икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически трансцентит
(ИП трансцентитално икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномическо участие)

Фиг. 1. Изпълнително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите
разновидности (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие са: изпълнително възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary reproductional transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително производствено трансцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(implementationary
production transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително разменно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(implementationary exchange transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), изпълнително разпределително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary distributional transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително потребително
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary
consumption transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително стопанствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary protoeconomizing transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), изпълнително следпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary postproduction transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително предипотребително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary before-consumption transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), изпълнително посредническо трансцентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary intermediationary
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително бизнес
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary
business transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително
алокативно
трансцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(implementationary allocative transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително трансцентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (individual implementationary transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено изпълнително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm implementationary
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено изпълнително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social
implementationary transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
изпълнително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (absolute implementationary transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и
относително изпълнително трансцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (relative implementationary transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), а според факторната икономическа определеност
– трудово-определено изпълнително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (labourly-determinate implementationary transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и физическо-определено изпълнително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (physicallydeterminate implementationary transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително трансцентитално усвоявано икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary transcentital assimilated ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и изпълнително трансцентитално
създавано икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary transcentital
gived ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие са (1) изпълнително сустатитно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary sustatitic transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален
икоуниреномически обтисустатит* (implementationary transcentital ecounirenomic obtisustatite)], (2) изпълнително субстатно трансцентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary substatum transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален
икоуниреномически
обтисубстат*
(implementationary
transcentital ecounirenomic obtisubstatum)], (3) изпълнително запасово трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary stock
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален икоуниреномически обтизапас* (implementationary transcentital ecounirenomic obtistock)], (4) изпълнително сустатантно
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary
sustatantal transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
изпълнителен трансцентитален икоуниреномически обтисустатант*
(implementationary transcentital ecounirenomic obtisustatant)]. Тези разновиднос190
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
трансцентиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРОУ – трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие)

Трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие
(ТЦИУРОУ)
(трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИУРОУ

Субстатно
ТЦИУРОУ

Запасово
ТЦИУРОУ

Сустатантно
ТЦИУРОУ

(трансцентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(трансцентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(трансцентитален икоуниреномически
обтизапас;

(трансцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтитрансцентит)

субстатен икоуниреномически обтитрансцентит)

запасов икоуниреномически обтитрансцентит)

сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно същество на
ТЦИУРОУ]

[външно същество на
ТЦИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИУРОУ
(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИУРОУ

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИУРОУ
(работен трансцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИУРОУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИУРОУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИУРОУ

(работен трансцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(работен трансцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
обтитрансцентит)

работен субстатен икоуниреномически обтитрансцентит)

работен запасов
икоуниреномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
обтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
сметнаобти
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ТЦИУРОУ
(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ТЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ТЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИУРОУ

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтитрансцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

творчески запасов икоуниреномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтитрансцентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ТЦИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИУРОУ
(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИУРОУ

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИУРОУ
(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ТЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИУРОУ

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиигодноност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИУРОУ
(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоТЦИУРОУ
ТЦИУРОУ
во ТЦИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ТЦИУРОУ

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икоуниреномически
обтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ*
(implementationary
transcentital
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икоуниреномически субтитрансцентит, изпълнителна икоуниреномическа ценностност, изпълнителна икоуниреномическа
отдаденост, (*) – изпълнителен трансцентитален икоуниреномически ингредиент, който на същностно равнище като субективна проекция количествено
определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на изпълнителен икоуниреномически субект [на субстантивностен изпълнителен икоуниреномически субект* (substantivitical
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------implementationary ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; изпълнителна трансцентитална икономическа субтизначимост
(същото като изпълнителен икономически субтитрансцентит и като изпълнителна икономическа ценност) и изпълнителен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като изпълнителен икотехномически субтитрансцентит и като изпълнително икотехномическо усърдие), взети заедно
в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на
икоуниреномическото
субтиизпълнение*
(ecounirenomic
subtiimplementation), последното като общо понятие за икоуниреномическо
субтитворчество* (ecounirenomic subticreation) и икоуниреномическа субтиработа* (ecounirenomic subtiwork); общо понятие за творческо трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и работно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие е изпълнителен икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна изпълнителна оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна изпълнителна оценка,
т.е. е субективно-субстантивностна изпълнителна икоуниреномическа
оценка*
(subjectively-substantivitical
implementationary
ecounirenomic
appraisement) на същностно равнище. Изпълнителното трансцентитално
икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на изпълнителената
трансцентитална
субтиикоуниреномическа
енергия*
(implementationary transcentital subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена
трансцентитална
субтиикоуниреномическа
активност*
(implementationary transcentital subtiecounirenomic activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена трансцентитална субтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена изпълнителена трансцентитална субтиикоуниреномическа
потенциалност*
(implementationary
transcentital
subtiecounirenomic
potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на изпълнителното икоуниреномическо
субтиучастие (наред със изпълнителното уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие, изпълнителното центитално икоуниреномическо субтиучас-
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тие и изпълнителното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие). Ако
не е посочено друго, под изпълнително икоуниреномическо субтиучастие
обикновено се подразбира изпълнителното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

ИП трансцентитална икономическа значимост;
ИП икономически
трансцентит
(ИП трансцентитално икономическо участие;
ИП икономическа
значимост

ИП трансцентитална икономическа субтизначимост;
ИП икономически
субтитрансцентит
(ИП икономическа
ценностност;
ИП икономическа
ценност);

ИП трансцентитална икономическа обтизначимост;
ИП икономически
обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икономическа
заде-леност;
ИП трансцентитален
икономически интерес;
ИП икономически
интерес)

ИП трансцентитален икотехномически принос;
ИП икотехномически трансцентит
(ИП трансцентитално икотехномическо
участие;
ИП икотехномически принос)

ИП трансцентитал-

ИП трансцентита.лен икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтитрансцентит
(ИП икотехномическа ценностност;
ИП икотехномическо усърдие)

ИП трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтитрансцентит
(ИП икоуниреномическа ценностност;
ИП икоуниреномическа отдаденост)

ИП трансцентитален икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икотехномическа заделеност;
ИП трансцентитална икотехномическа
зададеност;
ИП икотехномическа зададеност)

ИП трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
ИП икоуниреномическа заделеност)

но икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически трансцентит
(ИП трансцентитално икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномическо участие)

Фиг. 1. Изпълнително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите
разновидности (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие са: изпълнително възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary reproductional transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително производствено
трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary
production transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително разменно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(implementationary exchange transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), изпълнително разпределително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary distributional transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително потребително
трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary
consumption transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително стопанствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary protoeconomizing transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), изпълнително следпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary postproduction transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително предипотребително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary before-consumption transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), изпълнително посредническо трансцентитално
икоуниреномическо
субтиучастие*
(implementationary
intermediationary transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително бизнес трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(implementationary business transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), изпълнително алокативно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary allocative transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително
трансцентитално
икоуниреномическо
субтиучастие*
(individual
implementationary transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
фирмено изпълнително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm implementationary transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), обществено изпълнително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (social implementationary transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
изпълнително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (absolute
implementationary
transcentital
ecounirenomic
subtiparticipation
(subtishare)) и относително изпълнително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (relative implementationary transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено изпълнително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (labourly-determinate implementationary transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и физическо-определено изпълнително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (physicallydeterminate implementationary transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително трансцентитално усвоявано икоуниреномическо
субтиучастие*
(implementationary
transcentital
assimilated
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и изпълнително трансцентитално създавано икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary
transcentital gived ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие са (1) изпълнително сустатитно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary sustatitic transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатит* (implementationary
transcentital ecounirenomic subtisustatite)], (2) изпълнително субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary substatum transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
изпълнителен трансцентитален икоуниреномически субтисубстат*
(implementationary transcentital ecounirenomic subtisubstatum)], (3) изпълнително запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(implementationary
stock
transcentital
ecounirenomic
subtiparticipation
(subtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален икоуниреномически субтизапас* (implementationary transcentital ecounirenomic subtistock)],
(4) изпълнително сустатантно трансцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (implementationary sustatantal transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален
икоуниреномически субтисустатант* (implementationary transcentital
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecounirenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие
и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРСУ – трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие)

Трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие
(ТЦИУРСУ)
(трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИУРСУ

Субстатно
ТЦИУРСУ

Запасово
ТЦИУРСУ

Сустатантно
ТЦИУРСУ

(трансцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(трансцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(трансцентитален икоуниреномически
субтизапас;

(трансцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтитрансцентит)

субстатен икоуниреномически субтитрансцентит)

запасов икоуниреномически субтитрансцентит)

сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИУРСУ]

[вътрешно същество на
ТЦИУРСУ]

[външно същество на
ТЦИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИУРСУ
(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИУРСУ

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИУРСУ
(работен трансцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИУРСУ

(работен трансцентитален
икоуниреномически
субтисустатит;

(работен трансцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(работен трансцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(работен трансцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
субтитрансцентит)

работен субстатен икоуниреномически субтитрансцентит)

работен запасов
икоуниреномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
субтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
сметнасубти
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

207

972

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ТЦИУРСУ
(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ТЦИУРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ТЦИУРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИУРСУ

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтисус-татит;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтизапас;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
субтитрансцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

творчески запасов икоуниреномически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
субтитрансцентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялост-ното
същество на
ТЦИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИУРСУ
(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИУРСУ

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИУРСУ
(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ТЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИУРСУ

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиигодноност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)

210

975

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИУРСУ
(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоТЦИУРСУ
ТЦИУРСУ
во ТЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ТЦИУРСУ

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икоуниреномически
субтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ТЦИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (implementationary transcentital ecounirenomic participation (share))
(без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икоуниреномически трансцентит, (*) – изпълнителен трансцентитален икоуниреномически ингредиент, който на същностно равнище количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на изпълнителен икоуниреномически субект [на субстантивностен изпълнителен икоуниреномически субект* (substantivitical
implementationary ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; изпълнителна трансцентитална икономическа значимост (същото
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------като изпълнителен икономически трансцентит) и изпълнителен трансцентитален икотехномически принос (същото като изпълнителен икотехномически трансцентит), взети в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за изпълнително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие
(същото като изпълнителен икоуниреномически субтитрансцентит и същото
като изпълнителна икоуниреномическа ценностност и като изпълнителна икоуниреномическа отдаденост) и изпълнителен трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икоуниреномически обтитрансцентит и като изпълнителна трансцентитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическото изпълнение* (ecounirenomic implementation), последното
като общо понятие за икоуниреномическо творчество* (ecounirenomic
creation) и икоуниреномическа работа* (ecounirenomic work); общо понятие
за творческо трансцентитално икоуниреномическо участие и работно трансцентитално икоуниреномическо участие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното трансцентитално икоуниреномическо участие е форма на съществуване
на изпълнителната трансцентитална икоуниреномическа енергия
(implementationary transcentital ecounirenomic energy) (вж. икоуниреномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена трансцентитална икоуниреномическа активност* (implementationary transcentital
ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа активност). То е кинестично
опредметена изпълнителена трансцентитална икоуниреномическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена трансцентитална
икоуниреномическа
потенциалност*
(implementationary
transcentital
ecounirenomic potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на изпълнителното икоуниреномическо
участие (наред със изпълнителното уницентитално икоуниреномическо
участие, изпълнителното центитално икоуниреномическо участие и изпълнителното инцентитално икоуниреномическо участие). Ако не е посочено
друго, под изпълнително икоуниреномическо участие обикновено се подразбира изпълнителното трансцентитално икоуниреномическо участие (вж. фиг.
1).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

ИП трансцентитална икономическа значимост;
ИП икономически
трансцентит
(ИП трансцентитално икономическо участие;
ИП икономическа
значимост)

ИП трансцентитален икотехномически принос;

ИП трансцентитална икономическа субтизначимост;
ИП икономически
субтитрансцентит
(ИП икономическа
ценностност;
ИП икономическа
ценност);

ИП трансцентитален икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтитрансцентит

(ИП икотехномическа ценностност;
ИП икотехномическо усърдие)

ИП трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтитрансцентит
(ИП икоуниреномическа ценностност;
ИП икоуниреномическа отдаденост)

ИП трансцентитална икономическа обтизначимост;
ИП икономически
обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икономическа заделеност;

ИП трансцентитален икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икотехномическа
заделеност;
ИП трансцентитална икотехномическа
зададеност;
ИП икотехномическа зададеност)

ИП трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтитрансцентит
(ИП трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
ИП икоуниреномическа заделеност)

ИП трансцентитален
икономически интерес;
ИП икономически
интерес)

ИП трансцентитално икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически трансцентит
(ИП трансцентитално икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномическо участие)

ИП икотехномически трансцентит
(ИП трансцентитално икотехномическо
участие;
ИП икотехномически принос)

Фиг. 1. Изпълнително трансцентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на
разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на изпълнителното трансцентитално икоуниреномическо участие са (1) изпълнително
трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (изпълнителен икоуниреномически субтитрансцентит) и (2) изпълнително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното трансцентитално икоуниреномическо участие са:
изпълнително възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо
участие* (implementationary reproductional transcentital ecounirenomic
participation (share)), изпълнително производствено трансцентитално икоуниреномическо участие* (implementationary production transcentital
ecounirenomic participation (share)), изпълнително разменно трансцентитално икоуниреномическо участие* (implementationary exchange transcentital
ecounirenomic participation (share)), изпълнително разпределително трансцентитално икоуниреномическо участие* (implementationary distributional
transcentital ecounirenomic participation (share)), изпълнително потребително
трансцентитално
икоуниреномическо
участие*
(implementationary
consumption transcentital ecounirenomic participation (share)), изпълнително
стопанствено
трансцентитално
икоуниреномическо
участие*
(implementationary protoeconomizing transcentital ecounirenomic participation
(share)), изпълнително следпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо участие*
(implementationary post-production transcentital
ecounirenomic participation (share)), изпълнително предипотребително трансцентитално икоуниреномическо участие* (implementationary beforeconsumption transcentital ecounirenomic participation (share)), изпълнително
посредническо
трансцентитално
икоуниреномическо
участие*
(implementationary intermediationary transcentital ecounirenomic participation
(share)), изпълнително бизнес трансцентитално икоуниреномическо участие* (implementationary business transcentital ecounirenomic participation
(share)), изпълнително алокативно трансцентитално икоуниреномическо
участие* (implementationary allocative transcentital ecounirenomic participation
(share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително трансцентитално икоуниреномическо участие* (individual implementationary transcentital
ecounirenomic participation (share)), фирмено изпълнително трансцентитално икоуниреномическо участие* (firm implementationary transcentital
ecounirenomic participation (share)), обществено изпълнително трансценти214
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тално икоуниреномическо участие* (social implementationary transcentital
ecounirenomic participation (share)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
изпълнително трансцентитално икоуниреномическо участие* (absolute
implementationary transcentital ecounirenomic participation (share)) и относително изпълнително трансцентитално икоуниреномическо участие*
(relative implementationary transcentital ecounirenomic participation (share)), а
според факторната икономическа определеност – трудово-определено изпълнително трансцентитално икоуниреномическо участие* (labourlydeterminate implementationary transcentital ecounirenomic participation (share)) и
физическо-определено изпълнително трансцентитално икоуниреномическо
участие*
(physically-determinate
implementationary
transcentital
ecounirenomic participation (share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително трансцентитално усвоявано икоуниреномическо участие* (implementationary transcentital assimilated ecounirenomic
participation (share)) и изпълнително трансцентитално създавано икоуниреномическо участие* (implementationary transcentital gived ecounirenomic
participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното трансцентитално икоуниреномическо участие
са (1) изпълнително сустатитно трансцентитално икоуниреномическо
участие* (implementationary sustatitic transcentital ecounirenomic participation
(share)) [същото като изпълнителен трансцентитален икоуниреномически
сустатит* (implementationary transcentital ecounirenomic sustatite)], (2) изпълнително субстатно трансцентитално икоуниреномическо участие*
(implementationary substatum transcentital ecounirenomic participation (share))
[същото като изпълнителен трансцентитален икоуниреномически субстат* (implementationary transcentital ecounirenomic substatum)], (3) изпълнително запасово трансцентитално икоуниреномическо участие* (implementationary stock transcentital ecounirenomic participation (share)) [същото като
изпълнителен
трансцентитален
икоуниреномически
запас*
(implementationary transcentital ecounirenomic stock)], (4) изпълнително сустатантно трансцентитално икоуниреномическо участие* (implementationary sustatantal transcentital ecounirenomic participation (share)) [същото като
изпълнителен
трансцентитален
икоуниреномически
сустатант*
(implementationary transcentital ecounirenomic sustatant)]. Тези разновидности и
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------видности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното трансцентитално икоуниреномическо участие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо участие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРУ – трансцентитално икоуниреномическо участие)

Трансцентитално икоуниреномическо
участие
(ТЦИУРУ)
(трансцентитален икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ТЦИУРУ

Субстатно
ТЦИУРУ

Запасово
ТЦИУРУ

Сустатантно
ТЦИУРУ

(трансцентитален икоуниреномически
сустатит;

(трансцентитален икоуниреномически
субстат;

(трансцентитален икоуниреномически
запас;

(трансцентитален икоуниреномически
сустатант;

сустатитен
икоуниреномически трансцентит)

субстатен икоуниреномически трансцентит)

запасов икоуниреномически трансцентит)

сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИУРУ]

[вътрешно същество на
ТЦИУРУ]

[външно същество на
ТЦИУРУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ТЦИУРУ
(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИУРУ

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)

218

983

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ТЦИУРУ
(работен трансцентитален
икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИУРУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИУРУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИУРУ

(работен трансцентитален
икоуниреномически сустатит;

(работен трансцентитален
икоуниреномически субстат;

(работен трансцентитален
икоуниреномически запас;

(работен трансцентитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
трансцентит)

работен субстатен икоуниреномически
трансцентит))

работен запасов
икоуниреномически трансцентит))

работен сустатантен икоуниреномически
трансцентит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИУРУ]

[работно външно състояние на
външното
същество на
ТЦИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИУРУ
(творчески
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ТЦИУРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИУРУ

(творчески
трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически запас;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически сустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
трансцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
трансцентит)

творчески запасов икоуниреномически
трансцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
трансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИУРУ
(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИУРУ

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномичес-ка
суперстан-та)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИУРУ
(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ТЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИУРУ

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически запас;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
игодноност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗПЪЛНИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИУРУ
(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
ТЦИУРУ
ТЦИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) запасово ТЦИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ТЦИУРУ

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
сустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икоуниреномически
запас;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (implementationary unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен
икокореномически обтиуницентит, изпълнителна уницентитална икокореномическа заделеност, (*) – изпълнителен уницентитален икокореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено и едновременно
на същностно и феноменно равнище определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икокореномически субект [на субстантивностен изпълнителен икокореномически субект* (substantivitical implementationary ecocorenomic subject)]
във икокореномическото възпроизводство; изпълнително уницентитално икокореномическо обтиучастие и изпълнително инцентитално икокореномическо обтиучастие, взети в тяхното цялостно единство; комбинация (съчетание
или включваща икономическа дизюнкция) от изпълнителна уницентитална
икономическа обтизначимост (същото като изпълнителен икономически обтиуницентит и като изпълнителен уницентитален икономически интерес) и
изпълнителен уницентитален икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически обтиуницентит и като изпълнителен уницентитална икотехномическа зададеност) (както и общо понятие за изпълнително уницентитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за изпълнителна
уницентитална икономическа обтизначимост и изпълнителен уницентитален
икотехномически обтипринос) и изпълнително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови
разновидности), където изпълнителната уницентитална икономическа обтизначимост е изпълнителна икономическа оценка на изпълнителния уницентиталния икотехномическия обтипринос; една от разновидностите на уницентиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази
на икокореномическото обтиизпълнение* (ecocorenomic obtiimplementation),
последното като общо понятие за икокореномическо обтитворчество* (ecocorenomic obticreation) и икокореномическа обтиработа* (ecocorenomic
obtiwork); общо понятие за творческо уницентитално икокореномическо обтиучастие и работно уницентитално икокореномическо обтиучастие, но не
и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното уницентитално икокореномическо обтиучастие е изпълнителен икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна изпълнителна оценка или още е обек1
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тивно отражение на обективно-необходимата субстантивностна изпълнителна
оценка, т.е. е обективно-субстантивностна изпълнителна икокореномическа оценка* (objectively-substantivitical implementationary ecocorenomic
appraisement). Изпълнителното уницентитално икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на изпълнителената уницентитална обтиикокореномическа енергия* (implementationary unicentital obtiecocorenomic
energy) (вж. обтиикокореномическа дейност) и отношение на признаване на
приложената изпълнителена уницентитална обтиикокореномическа активност* (implementationary unicentital obtiecocorenomic activity) (вж. обтиикокореномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена
уницентитална обтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена изпълнителена уницентитална обтиикокореномическа потенциалност* (implementationary unicentital obtiecocorenomic potentiality) (вж.
обтиикокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
изпълнителното икокореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИП уницентитално икореномическо участие;
ИП икореномически уницентит
(ИП уницентитално икореномическо участие)

ИП уницентитално икоуниреномическо
участие;
ИП икоуниреномически уницентит

ИП уницентитално икокореномическо участие;
ИП икокореномически уницентит

(ИП уницентитално икоуниреномичес-ко участие)

(ИП уницентитално икокореномическо участие)

ИП уницентитално икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтиуницентит
(ИП икореномически диспотит)

ИП уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтиуницентит
(ИП икоуниреномически диспотит)

ИП уницентитално икокореномическо субтиучастие;
ИП икокореномически субтиуницентит

ИП унирецентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтиуницентит

ИП унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтиуницентит
(ИП уницентитална икоуниреномическа заделеност)

ИП унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
ИП икокореномически обтиуни-центит

(ИП уницентитална икореномическа
заделеност)

(ИП икокореномически диспотит)

(ИП уницентитална икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително уницентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното уницентитално икокореномическо обтиучастие
са: изпълнително възпроизводствено уницентитално икокореномическо
обтиучастие* (implementationary reproductional unicentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), изпълнително производствено уницентитално
икокореномическо обтиучастие* (implementationary production unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително разменно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary exchange
unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително разпределително уницентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary distributional unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
изпълнително
потребително
уницентитално
икокореномическо
обтиучастие* (implementationary consumption unicentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), изпълнително стопанствено уницентитално
икокореномическо обтиучастие* (implementationary protoeconomizing
unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително следпроизводствено
уницентитално
икокореномическо
обтиучастие*
(implementationary post-production unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), изпълнително предипотребително уницентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary before-consumption unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително посредническо уницентитално
икокореномическо
обтиучастие*
(implementationary
intermediationary unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително бизнес уницентитално икокореномическо обтиучастие*
(implementationary business unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
изпълнително алокативно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary allocative unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително уницентитално
икокореномическо обтиучастие* (individual implementationary unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено изпълнително уницентитално икокореномическо обтиучастие* (firm implementationary unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено изпълнително уницентитално икокореномическо обтиучастие* (social implementationary
unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително уницентитално усвоявано икоuкореноми4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческо обтиучастие* (implementationary unicentital assimilated ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и изпълнително уницентитално създавано икокореномическо обтиучастие* (implementationary unicentital gived ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното уницентитално икокореномическо обтиучастие
са (1) изпълнително сустатитно уницентитално икокореномическо обтиучастие*
(implementationary
sustatitic
unicentital
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икокореномически обтисустатит* (implementationary unicentital ecocorenomic
obtisustatite)], (2) изпълнително субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary substatum unicentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икокореномически обтисубстат* (implementationary unicentital ecocorenomic
obtisubstatum)], (3) изпълнително запасово уницентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary stock unicentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икокореномически обтизапас* (implementationary unicentital ecocorenomic
obtistock)], (4) изпълнително сустатантно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary sustatantal unicentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икокореномически обтисустатант* (implementationary unicentital ecocorenomic
obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
уницентиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното уницентитално икокореномическо обтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИКРОУ – уницентитално икокореномическо обтиучастие)

Уницентитално икокореномическо
обтиучастие
(УЦИКРОУ)
(уницентитален икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
УЦИКРОУ

Субстатно
УЦИКРОУ

Запасово
УЦИКРОУ

Сустатантно
УЦИКРОУ

(уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(уницентитален икокореномически обтисубстат;

(уницентитален икокореномически
обтизапас;

(уницентитален икокореномически
обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтиуницентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтиуниценобтиуницентит)
тит)

сустатантен
икокореномически обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИКРОУ]

[вътрешно същество на
УЦИКРОУ]

[външно същество на
УЦИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИКРОУ
(сътворителен
уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
УЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИКРОУ

(сътворителен
уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически обтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
обтипригодност}

{запасова уницентитална
икокореномическа обтипригодност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
обтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа субскореномически
танция)
сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИКРОУ
(работен уницентитален
икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИКРОУ

Работно (сметно) запасово
УЦИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИКРОУ

(работен уницентитален
икокореномически обтисустатит;

(работен уницентитален
икокореномически обтисубстат;

(работен уницентитален
икокореномически обтизапас;

(работен уницентитален
икокореномически обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтиуницентит)

работен субстатен икокореномически обтиуницентит)

работен запасов икокореномически обтиуницентит)

работен сустатантен икокореномически
обтиуницентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
УЦИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
УЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИКРОУ
(творчески
уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
УЦИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
УЦИКРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
УЦИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
УЦИКРОУ

(творчески
уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(творчески уницентита-лен
икокореномически обтисубстат;

(творчески
уницентита-лен
икокореномически обтизапас;

(творчески
уницентитален
икокореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически обтиуницентит)

творчески субстатен икокореномически обтиуницентит)

творчески запасов икокореномически обтиуницентит)

творчески сустатантен икоко-реномически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
УЦИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИКРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на УЦИКРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИКРОУ
(изпълнителен
уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно УЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИКРОУ

(изпълнителен
уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(изпълнителен
уницентита-лен
икокореномически обтисубстат;

(изпълнителен (изпълнителен
уницентита-лен уницентита-лен
икокореномиикокореномически обтизачески обтисуспас;
татант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
УЦИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИКРОУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИКРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
УЦИКРОУ
(съзидателен
уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
УЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
УЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИКРОУ

(съзидателен
уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически обтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически обтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
обтиуницентит)

съзидателен
запасов икокореномически
обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически обтитранс-центит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
УЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
УЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
обтиизгодноност}

{запасова уницентитална
икокореномическа обтиизгодност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИКРОУ
(унисъзидателен уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
УЦИКРОУ
сово
тантно
УЦИКРОУ
УЦИКРОУ
УЦИКРОУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен уницентита- ен уницентита- ен уницентитаен уницентилен
икокоренотален икоколен икокорелен икокоремически
реномически
номически об- номически обобтисубстат;
обтисустатит;
тизапас;
тисустатант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномиобтиуницентит)
чески обтитобтиуниценчески обтиунирансцентит)
тит)
центит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИКРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
УЦИКРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа
субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (implementationary unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен
икокореномически субтиуницентит, изпълнителен икокореномически
диспотит, (*) – изпълнителен уницентитален икокореномически ингредиент,
който като субективна проекция и едновременно на същностно и феноменно
равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икокореномически субект [на субстантивностен изпълнителен икокореномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субект* (substantivitical implementationary ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; изпълнително уницентитално икокореномическо субтиучастие и изпълнително инцентитално икокореномическо субтиучастие, взети в тяхното цялостно единство; комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от изпълнителна уницентитална икономическа субтизначимост (същото като изпълнителен икономически субтиуницентит и като изпълнителен икономически диспотит) и изпълнителен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като изпълнителен икотехномически субтиуницентит и като изпълнителен икотехномически диспотит) (както и общо понятие за изпълнително уницентитално икореномическо субтиучастие (в т.ч. и за изпълнителна уницентитална икономическа
субтизначимост и изпълнителен уницентитален икотехномически субтипринос) и изпълнително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие, които
съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където
изпълнителната уницентитална икономическа субтизначимост е икономическа
оценка на изпълнителния уницентитален икотехномически субтипринос; една
от разновидностите на уницентиталното икокореномическо субтиучастие
(вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическото субтиизпълнение* (ecocorenomic subtiimplementation), последното като общо понятие за
икокореномическо субтитворчество* (ecocorenomic subticreation) и икокореномическа субтиработа* (ecocorenomic subtiwork); общо понятие за творческо уницентитално икокореномическо субтиучастие и работно уницентитално икокореномическо субтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). Изпълнителното уницентитално икокореномическо субтиучастие е изпълнителен икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна изпълнителна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна изпълнителна
икокореномическа
оценка*
(subjectively-substantivitical
implementationary ecocorenomic appraisement). Изпълнителното уницентитално икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на изпълнителената
уницентитална
субтиикокореномическа
енергия*
(implementationary unicentital subtiecocorenomic energy) (вж. субтиикококореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена
уницентитална
субтиикокореномическа
активност*
(implementationary unicentital subtiecocorenomic activity) (вж. субтиикококоре13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена уницентитална субтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена уницентитална субтиикокореномическа потенциалност* (implementationary unicentital subtiecocorenomic potentiality) (вж.
субтиикокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите
на изпълнителното икокореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИП уницентитално икореномическо участие;
ИП икореномически уницентит
(ИП уницентитално икореномическо участие)

ИП уницентитално икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтиуницентит
(ИП икореномически диспотит)

ИП унирецентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтиуницентит
(ИП уницентитална икореномическа
заделеност)

ИП уницентитално икоуниреномическо
участие;
ИП икоуниреномически уницентит

ИП уницентитално икокореномическо участие;
ИП икокореномически уницентит

(ИП уницентитално икоуниреномичес-ко участие)

(ИП уницентитално икокореномическо участие)

ИП уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтиуницентит
(ИП икоуниреномически диспотит)

ИП уницентитално икокореномическо субтиучастие;
ИП икокореномически субтиуницентит

ИП унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтиуницентит
(ИП уницентитална икоуниреномическа заделеност)

ИП унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
ИП икокореномически обтиуни-центит

(ИП икокореномически диспотит)

(ИП уницентитална икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително уницентитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното уницентитално икокореномическо субтиучастие
са: възпроизводствено изпълнително уницентитално икокореномическо
субтиучастие* (implementationary reproductional unicentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), изпълнително производствено уницентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary production unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително разменно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary exchange
unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително разпределително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary distributional unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
изпълнително потребително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary consumption unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)),
изпълнително
стопанствено
уницентитално
икокореномическо субтиучастие* (implementationary protoeconomizing
unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително следпроизводствено
уницентитално
икокореномическо
субтиучастие*
(implementationary post-production unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), изпълнително предипотребително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary before-consumption unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително посредническо
уницентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary
intermediationary unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително бизнес уницентитално икокореномическо субтиучастие*
(implementationary business unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), изпълнително алокативно уницентитално икокореномическо
субтиучастие* (implementationary allocative unicentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително
уницентитално
икокореномическо
субтиучастие*
(individual
implementationary unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено изпълнително уницентитално икокореномическо субтиучастие*
(firm implementationary unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
обществено изпълнително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (social implementationary unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително уницентитално усвоявано икокореномическо субтиучастие* (implementationary unicentital assimilated ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и изпълнително уницентитално създавано
икокореномическо субтиучастие* (implementationary unicentital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното уницентитално икокореномическо субтиучастие са (1) изпълнително сустатитно уницентитално икокореномическо
субтиучастие* (implementationary sustatitic unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икокореномически субтисустатит* (implementationary unicentital ecocorenomic subtisustatite)], (2) изпълнително субстатно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary substatum unicentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален
икокореномически
субтисубстат*
(implementationary
unicentital
ecocorenomic subtisubstatum)], (3) изпълнително запасово уницентитално
икокореномическо субтиучастие* (implementationary stock unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен
уницентитален
икокореномически
субтизапас*
(implementationary
unicentital ecocorenomic subtistock)], (4) изпълнително сустатантно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary sustatantal
unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен
уницентитален
икокореномически
субтисустатант*
(implementationary unicentital ecocorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности
и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо
субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.

17

1005

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното уницентитално икокореномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИКРСУ – уницентитално икокореномическо субтиучастие)
Сустатитно
УЦИКРСУ
Уницентитално икокореномическо
субтиучастие
(УЦИКРСУ)
(уницентитален икокореномически
субтисубстантит)

Субстатно
УЦИКРСУ

Запасово
УЦИКРСУ

Сустатантно
УЦИКРСУ

(уницентитален икокореномически субтисустатит;

(уницентитален (уницентитален
икокореномиикокореномически субтимически субтисубстат;
запас;

(уницентитален икокореномически субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтиуницентит)

субстатен икокореномически
субтиуницентит)

запасов икокореномически
субтиуницентит)

сустатантен
икокореномически субтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИКРСУ]

[вътрешно същество на
УЦИКРСУ]

[външно същество на
УЦИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИКРСУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Сътворително
(пригодно)
УЦИКРСУ
(сътворителен
уницентитален икокореномически
субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИКРСУ

(сътворителен
уницентитален
икокореномически субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически субтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сътворителен
сътворителен
сустатитен икосубстатен икозапасов икококореномически
кореномически
реномически
[общо понятие субтиуницентит)
субтиуниценсубтиуниценза състояние
тит)
тит)
на
[общо състоя[общо състояние [общо състояние
УЦИКРСУ]
ние на цялостна вътрешното
на външното
ното същество
{уницентисъщество на
същество на
на
УЦИКРСУ]
тална икокоУЦИКРСУ]
УЦИКРСУ]
реномическа
{сустатитна
{субстатна
{запасова унисубтиприуницентиуницентиталцентитална
годност}
тална икокорена икокореноикокореноминомическа суб(вид икокоремическа субческа субтипномически спе- типригодност} типригодност}
ригодност}
цифант)
(вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икокореномина икокоренона икокореночески сустит)
мическа
мическа суперссубстанция)
танта)
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сътворителен
сустатантен
икокореномически субтиуницентит)
[общо състояние на общото
същество на
УЦИКРСУ]
{сустатантна
уницентитална икокореномическа субтипригодност}
(вид специфант
на икокореномически сустант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Работно (сметно)
УЦИКРСУ
(работен уницентитален
икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИКРСУ

Работно (сметно) запасово
УЦИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИКРСУ

(работен уницентитален икокореномически
субтисустатит;

(работен уницентитален икокореномически
субтисубстат;

(работен уницентитален икокореномически
субтизапас;

(работен уницентитал-ен
икокореномически субтисустатант;

работен сустатитен икокореномически субтиуницентит)

работен субстатен икокореномически субтиуницентит)

работен запасов
икокореномически субтиуницентит)

работен сустатантен икокореномически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)

20

1008

Камен Миркович
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Творческо
(ползваемо)
УЦИКРСУ
(творчески
уницентитален икокореномически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
УЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
УЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) запасово
УЦИКРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИКРСУ

(творчески уницентитален икокореномически
субтисустатит;

(творчески уницентитален икокореномически
субтисубстат;

(творчески уницентитален икокореномически
субтизапас;

(творчески уницентитален икокореномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически
субтиуницентит)

творчески субстатен икокореномически субтиуницентит)

творчески запасов икокореномически субтиуницентит)

творчески сустатантен икокореноми-чески
субтиуницентит)

[творческо външно състояние
на цялостното
същество на
УЦИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИКРСУ]

[творческо външно състоя-ние
на външното
същество на
УЦИКРСУ]

[творческо външно състояние
на общото същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИКРСУ

(изпълнителен
уницентитален
икокореномически субтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икокореномически субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икокореномически субтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икокореномически субтисустатант;

изпълнителен
субстатен икокореномически
субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномичес-ки субтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИКРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИКРСУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИКРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)

(изпълнителен
уницентитален икокореизпълнителен
номически
сустатитен икосубтисубстан- кореномически
тит)
субтиуницентит)
[външно състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
субтизадоволеност}
(вид икокореномическа
форма)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Съзидателно
(изгодно)
УЦИКРСУ
(съзидателен
уницентитален икокореномически
субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
субтиизгодност}
(вид икокорено-мическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
УЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
УЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИКРСУ

(съзидателен
уницентитален
икокореномически субтисустатит;

(съзидателен
уницентитаен
икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически субтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икокореномически
субтиуницентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтиуницентит)

съзидателен запасов икокореномически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на
УЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа субтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа субтиигодноност}

{запасова уницентитална
икокореномическа субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИКРСУ
(унисъзидателен уницентитален икокореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно
УЦИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) субстатно
УЦИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово УЦИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатантно
УЦИКРСУ

(унисъзидателен уницентитален икокореномически субтисустатит;

(унисъзидатлеен уницентитален икокореномически субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икокореномически субтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икокореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икокореномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икокореномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икокореномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икокореномически субтиуницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИКРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРСУ]

[цялостно състояние на външното същество
на
УЦИКРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа субтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икокореномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО
УНИЦЕНТИТАЛНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (implementationary unicentital ecocorenomic participation (share))
(без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икокореномически уницентит, (*) – изпълнителен уницентитален икокореномически
ингредиент, който едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икокореномически субект [на субстантивностен изпълнителен икокореномически субект*
(substantivitical implementationary ecocorenomic subject)] във икокореномичес24
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кото възпроизводство; изпълнително уницентитално икокореномическо
участие и изпълнително инцентитално икокореномическо участие, взети в
тяхното цялостно единство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от изпълнителна уницентитална икономическа значимост
(същото като изпълнителен икономически уницентит) и изпълнителен уницентитален икотехномически принос (същото като изпълнителен икотехномически уницентит) [както и общо понятие за изпълнително уницентитално
икореномическо участие (в т.ч. за изпълнителна уницентитална икономическа
значимост и изпълнителен уницентитален икотехномически принос) и изпълнително уницентитално икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности], където изпълнителната
уницентитална икономическа значимост е икономическа оценка на изпълнителния уницентитален икотехномическия принос; една от разновидностите на
уницентиталното икокореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическото изпълнение* (ecocorenomic implementation),
последното като общо понятие за икокореномическо творчество*
(ecocorenomic creation) и икокореномическа работа* (ecocorenomic work);
общо понятие за творческо уницентитално икокореномическо участие и работно уницентитално икокореномическо участие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). То е
и общо понятие за изпълнително уницентитално икокореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икокореномически субтиуницентит и като
изпълнителен икокореномически диспотит) и изпълнителен уницентитално
икокореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икокореномически
обтиуницентит и като изпълнителен изпълнител уницентитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Изпълнителното уницентитално
икокореномическо участие е форма на съществуване на изпълнителната
уницентитална икокореномическа енергия (implementationary unicentital
ecocorenomic energy) (вж. икокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена уницентитална икокореномическа
активност* (implementationary unicentital ecocorenomic activity) (вж. икокореномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена уницентитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена уницентитална икокореномическа потенциалност*
(implementationary unicentital ecocorenomic potentiality) (вж. икокореномическа
потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа страти-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фикационност представлява една от разновидностите на изпълнителното икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИП уницентитално икореномическо участие;
ИП икореномически уницентит
(ИП уницентитално икореномическо участие)

ИП уницентитално икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически уницентит
(ИП уницентитално икоуниреномическо участие)

ИП уницентитално икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтиуницентит
(ИП икореномически диспотит)

ИП уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтиуницентит
(ИП икоуниреномически диспотит)

ИП унирецентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтиуни-центит
(ИП уницентитална икореномическа
заделеност)

ИП уницентитално икокореномическо участие;
ИП икокореномически уницентит
(ИП уницентитално икокореномическо участие)

ИП уницентитално икокореномическо субтиучастие;
ИП икокореномически субтиуницентит
(ИП икокореномически диспотит)

ИП унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтиуницентит
(ИП уницентитална икоуниреномическа заделеност)

ИП унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
ИП икокореномически обтиуни-центит
(ИП уницентитална икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително уницентитално икокореномическо участие и неговите разновидности (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
изпълнително уницентитално икокореномическо субтиучастие (изпълнителен
икокореномически субтиуницентит) и (2) изпълнително уницентитално икокореномическо обтиучастие (изпълнителен икокореномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното уницентитално икокореномическо участие са:
изпълнително възпроизводствено уницентитално икокореномическо
участие*
(implementationary
reproductional
unicentital
ecocorenomic
participation (share)), изпълнително производствено уницентитално икокореномическо участие* (implementationary production unicentital ecocorenomic
participation (share)), изпълнително разменно уницентитално икокореномическо участие* (implementationary exchange unicentital ecocorenomic
participation (share)), изпълнително разпределително уницентитално икокореномическо участие* (implementationary distributional unicentital
ecocorenomic participation (share)), изпълнително потребително уницентитално икокореномическо участие* (implementationary consumption unicentital
ecocorenomic participation (share)), изпълнително стопанствено уницентитално икокореномическо участие* (implementationary protoeconomizing
unicentital ecocorenomic participation (share)), изпълнително следпроизводствено уницентитално икокореномическо участие* (implementationary postproduction unicentital ecocorenomic participation (share)), изпълнително предипотребително
уницентитално
икокореномическо
участие*
(implementationary before-consumption unicentital ecocorenomic participation
(share)), изпълнително посредническо уницентитално икокореномическо
участие* (implementationary intermediationary unicentital ecocorenomic
participation (share)), изпълнително бизнес уницентитално икокореномическо участие* (implementationary business unicentital ecocorenomic
participation (share)), изпълнително алокативно уницентитално икокореномическо участие* (implementationary allocative unicentital ecocorenomic
participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително уницентитално икокореномическо участие* (individual implementationary unicentital
ecocorenomic participation (share)), фирмено изпълнително уницентитално
икокореномическо участие* (firm implementationary unicentital ecocorenomic
participation (share)), обществено изпълнително уницентитално икокоре-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо участие* (social implementationary unicentital ecocorenomic
participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително уницентитално усвоявано икокореномическо участие* (implementationary unicentital assimilated ecocorenomic
participation (share)) и изпълнително уницентитално създавано икокореномическо участие* (implementationary unicentital gived ecocorenomic
participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното уницентитално икокореномическо участие са
(1) изпълнително сустатитно уницентитално икокореномическо участие* (implementationary sustatitic unicentital ecocorenomic participation (share))
[същото като изпълнителен уницентитален икокореномически сустатит*
(implementationary unicentital ecocorenomic sustatite)], (2) изпълнително субстатно уницентитално икокореномическо участие* (implementationary
substatum unicentital ecocorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен уницентитален икокореномически субстат* (implementationary
unicentital ecocorenomic substatum)], (3) изпълнително запасово уницентитално икокореномическо участие* (implementationary stock unicentital
ecocorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен уницентитален икокореномически запас* (implementationary unicentital ecocorenomic
stock)], (4) изпълнително сустатантно уницентитално икокореномическо
участие* (implementationary sustatantal unicentital ecocorenomic participation
(share)) [същото като изпълнителен уницентитален икокореномически сустатант* (implementationary unicentital ecocorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното уницентитално икокореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИКРУ – уницентитално икокореномическо участие)

Уницентитално икокореномическо
участие
(УЦИКРУ)
(уницентитален икокореномически субстантит)

Сустатитно
УЦИКРУ

Субстатно
УЦИКРУ

Запасово
УЦИКРУ

Сустатантно
УЦИКРУ

(уницентитален икокореномически
сустатит;

(уницентитален икокореномически субстат;

(уницентитален икокореномически
запас;

(уницентитален икокореномически
сустатант;

сустатитен
икокореномически уницентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
уницентит)
уницентит)

сустатантен
икокореномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИКРУ]

[вътрешно същество на
УЦИКРУ]

[външно същество на
УЦИКРУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИКРУ
(сътворителен
уницентитален икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
УЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
УЦИКРУ

(сътворителен
уницентитален икокореномически
сустатит;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически субстат;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически запас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически уницентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
уницентит)

сътворителен
запасов икокореномически
уницентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
пригодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
пригодност}

{запасова уницентитална
икокореномическа пригодност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специ(вид специфант
фант на икона икокоренокореномически
мическа субссустит)
танция)
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Работно (сметно) УЦИКРУ
(работен уницентитален
икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИКРУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИКРУ

Работно (сметно) запасово
УЦИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИКРУ

(работен уницентитален
икокореномически сустатит;

(работен уницентитален
икокореномически субстат;

(работен уницентитален
икокореномически запас;

(работен уницентитал-ен
икокореномически сустатант;

работен сустатитен икокореномически
уницентит)

работен субстатен икокореномически уницентит)

работен запасов икокореномически
уницентит)

работен сустатантен икокореномически
уницентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
УЦИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
УЦИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{запасова униценти-тална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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Творческо
(ползваемо)
УЦИКРУ
(творчески
уницентитален икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
УЦИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно УЦИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
УЦИКРУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
УЦИКРУ

(творчески
уницентитален икокореномически
сус-татит;

(творчески уницентитален
икокореномически субстат;

(творчески
уницентита-лен
икокореномически запас;

(творчески
уницентитален
икокореномически сустатант;

творчески сустатитен икокореномически уницентит)

творчески субстатен икокореномически уницентит)

творчески запасов икокореномически
уницентит)

творчески сустатантен икокореномически уницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
УЦИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИКРУ]

[творческо
[творческо външно състоя-ние външно състояние на общото
на външното
същество на
същество на
УЦИКРУ]
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
ползваема
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИКРУ
(изпълнителен
уницентитален икокореномически субстантит)
[външно състояние на
УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно УЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИКРУ

(изпълнителен
уницентитален икокореномически
сустатит;

(изпълнителен
уницентита-лен
икокореномически субстат;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически уницентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
уницентит)

(изпълнителен (изпълнителен
уницентита-лен уницентита-лен
икокореномиикокореномически запас;
чески сустатант;
изпълнителен
изпълнителен
запасов икокосустатантен
реномически
икокореномиуницентит)
чески уницентит)

[външно състояние на цялостното същество на
УЦИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
задоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа задоволеност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
УЦИКРУ
(съзидателен
уницентитален икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно УЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИКРУ

(съзидателен
уницентитален икокореномически
сустатит;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически субстат;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически запас;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически уницентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
уницентит)

съзидателен
запасов икокореномически
уницентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
УЦИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
УЦИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
изгодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
игодноност}

{запасова уницентитална
икокореномическа изгодност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
изгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
су-перстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИКРУ
(унисъзидателен уницентитален икокореномически субстантит)
[цялостно състояние на
УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
рява-що) запа- ряващо) сустатитно
УЦИКРУ
сово УЦИКРУ
тантно
УЦИКРУ
УЦИКРУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен уницентита- ен уницентита- ен уницентитаен уницентилен
икокоренолен икокоретален икоколен икокоремически субсномически за- номически сусреномически
тат;
пас;
сустатит;
татант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномиуницентит)
уницентит)
чески униценчески уницентит)
тит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{запасова уни- {сустатантна
уницентицентитална
тална
икокоикокореномиреномическа
ческа удовлетудовлетвовореност}
реност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа
субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

[цялостно състояние на външното същество на
УЦИКРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИКРУ]

(вид специфит
на икокореномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (implementationary unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен
икореномически обтиуницентит, изпълнителна уницентитална икореномическа заделеност, (*) – изпълнителен уницентитален икореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено и едновременно на
същностно и феноменно равнище определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен
икореномически субект [на субстантивностен изпълнителен икореноми36

1024

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески субект* (substantivitical implementationary ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; изпълнително уницентитално икореномическо обтиучастие и изпълнително инцентитално икореномическо обтиучастие, взети в тяхното цялостно единство; общо понятие за изпълнителна
уницентитална икономическа обтизначимост (същото като изпълнителен
икономически обтиуницентит и като изпълнителен уницентитален икономически интерес) и изпълнителен уницентитален икотехномически обтипринос
(същото като изпълнителен икотехномически обтиуницентит и като изпълнителен уницентитална икотехномическа зададеност); една от разновидностите на уницентиталното икореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическото обтиизпълнение* (ecorenomic
obtiimplementation), последното като общо понятие за икореномическо обтитворчество* (ecorenomic obticreation) и икореномическа обтиработа*
(ecorenomic obtiwork); общо понятие за творческо уницентитално икореномическо обтиучастие и работно уницентитално икореномическо обтиучастие,
но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителото уницентитално икореномическо обтиучастие е изпълнителен икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна изпълнителна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна изпълнителна
оценка, т.е. е обективно-субстантивностна икореномическа изпълнителна
оценка* (objectively-substantivitical implementationary ecorenomic appraisement).
Изпълнителното уницентиталното икореномическо обтиучастие е форма на
съществуване на изпълнителената уницентитална обтиикореномическа
енергия* (implementationary unicentital obtiecorenomic energy) (вж. обтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена уницентитална обтиикореномическа активност* (implementationary
unicentital obtiecorenomic activity) (вж. обтиикореномическа активност). То е
кинестично опредметена изпълнителена уницентитална обтиикореномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена уницентитална
обтиикореномическа
потенциалност*
(implementationary
unicentital obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителното икореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП уницентитална икономическа
значимост;
ИП икономически
уницентит
(ИП уницентитално икономическо
участие;
ИП уницентитална
икономическа
значимост)

ИП уницентитал.на икономическа субтизначимост;
ИП икономически
субтиуницентит
(ИП икономически
диспотит)

ИП уницентитална икономическа
обтизначи-мост;
ИП икономически
обтиуницентит
(ИП уницентитална икономическа
за-деленост;
ИП уницентитален
икономически интерес)

ИП уницентитален икотехномически принос;
ИП икотехномически уницентит
(ИП уницентитално икотехномическо участие;
ИП уницентитален
икотехномически
принос)

ИП уницентитално икореномическо участие;
ИП икореномически уницентит
(ИП уницентитално икореномическо участие)

ИП уницентитален икотехномически ИП субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(ИП икотехномически диспотит)

ИП уницентитално икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтиуницентит
(ИП икореномически диспотит)

ИП уницентитален икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтиуницентит
(ИП уницентитална икотехномическа заделеност;
ИП уницентитална
икотехномическа
зададеност)

ИП уницентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтиуницентит
(ИП уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително уницентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на изпълнителното уницентитално
икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, обти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на изпълнителното уницентитално икореномическо обтиучастие са
(1) изпълнителна уницентитална икономическа обтизначимост (изпълнителен икономически обтиуницентит) и (2) изпълнителен уницентитален икотехномически обтипринос (изпълнителен икотехномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното уницентитално икореномическо обтиучастие са:
изпълнително възпроизводствено уницентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary reproductional unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)),
изпълнително
производствено
уницентитално
икореномическо обтиучастие* (implementationary production unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително разменно уницентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary exchange unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително разпределително уницентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary distributional
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително потребително уницентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary
consumption unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително
стопанствено
уницентитално
икореномическо
обтиучастие*
(implementationary protoeconomizing unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), изпълнително следпроизводствено уницентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary post-production unicentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), изпълнително предипотребително уницентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary before-consumption
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително посредническо уницентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary
intermediationary unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително
бизнес
уницентитално
икореномическо
обтиучастие*
(implementationary business unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
изпълнително алокативно уницентитално икореномическо обтиучастие*
(implementationary allocative unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително уницентитално икореномическо
обтиучастие*
(individual
implementationary
unicentital
ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), фирмено изпълнително уницентитално
икореномическо обтиучастие* (firm implementationary unicentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), обществено изпълнително уницентитално ико39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическо обтиучастие* (social implementationary unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително уницентитално усвоявано икореномическо
обтиучастие*
(implementationary
unicentital
assimilated
ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и изпълнително уницентитално създавано икореномическо обтиучастие* (implementationary unicentital gived ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното уницентитално икореномическо обтиучастие са
(1) изпълнително сустатитно уницентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary sustatitic unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икореномически
обтисустатит* (implementationary unicentital ecorenomic obtisustatite)], (2)
изпълнително субстатно уницентитално икореномическо обтиучастие*
(implementationary substatum unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като изпълнителен уницентитален икореномически обтисубстат* (implementationary unicentital ecorenomic obtisubstatum)], (3) изпълнително
запасово
уницентитално
икореномическо
обтиучастие*
(implementationary stock unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икореномически обтизапас*
(implementationary unicentital ecorenomic obtistock)], (4) изпълнително сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary
sustatantal unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен
уницентитален
икореномически
обтисустатант*
(implementationary unicentital ecorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност
и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното уницентитално икореномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИРОУ – уницентитално икореномическо обтиучастие)

Уницентитално икореномическо обтиучастие
(УЦИРОУ)
(уницентитален икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
УЦИРОУ

Субстатно
УЦИРОУ

Запасово
УЦИРОУ

Сустатантно
УЦИРОУ

(уницентитален икореномически обтисустатит;

(уницентитален икореномически обтисубстат;

(уницентитален икореномически обтизапас;

(уницентитален икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтиуницентит)

субстатен икореномически
обтиуницентит)

запасов икореномически обтиуницентит)

сустатитен
икореномически обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИРОУ]

[вътрешно същество на
УЦИРОУ]

[външно същество на
УЦИРОУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Сътворително
(пригодно)
УЦИРОУ
(сътворителен
уницентит-ален
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИРОУ

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтиуницентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икореномически обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икореномическа обтипригодност}

{запасова уницентитална
икореномическа обтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Работно (сметно) УЦИРОУ
(работен уницентитален
икореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИРОУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИРОУ

Работно (сметно) запасово
УЦИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИРОУ

(работен уницентитален
икореномически обтисустатит;

(работен уницентитален
икореномически обтисубстат;

(работен уницентитален
икореномически обтизапас;

(работен уницентитален
икореномически обтисустатант;

работен сустатитен икореномически обтиуницентит)

работен субстатен икореномически обтиуницентит)

работен запасов
икореномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически обтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова униценти-тална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Творческо
(ползваемо)
УЦИРОУ
(творчески
уницентитален
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно УЦИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно УЦИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИРОУ

(творчески уницентитален
икореномически обтисустатит;

(творчески уницентитален
икореномически обтисубстат;

(творчески уницентитален
икореномически обтизапас;

(творчески уницентитален
икореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икореномически обтиуницентит)

творчески субстатен икореномически обтиуницентит)

творчески запасов икореномически обтиуницентит)

творчески сустатантен икореномически обтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИРОУ
(изпълнителен
уницентит-ален
икореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИРОУ

(изпълнителен
уницентитален
икореномически обтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически обтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически обтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
обтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икореномически обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИРОУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Съзидателно
(изгодно)
УЦИРОУ
(съзидателен
уницентитален
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно УЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно УЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИРОУ

(съзидателен
уницентитален
икореномически обтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икореномически обтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икореномически обтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
обтиуницентит)

съзидателен
субстатен икореномически
обтиуницентит)

съзидателен
запасов икореномически обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИРОУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същество
тво на
на УЦИРОУ]
УЦИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икореномическа обтиигодноност}

{запасова униценти-тална
икореномическа обтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
УЦИРОУ
УЦИРОУ
УЦИРОУ
УЦИРОУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИРОУ
(унисъзидателен уницентитален икореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен уницентитален икореномически обтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икореномически обтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икореномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икореномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
обтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
обтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икореномически обтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИРОУ]

[цялостно със[цялостно състояние на вънтояние на вътшното
същество
решното същесна УЦИРОУ]
тво на
УЦИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

{сустатантна
уницентитална икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (implementationary unicentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен
икореномически субтиуницентит, изпълнителен икореномически диспотит, (*) – изпълнителен уницентитален икореномически ингредиент, който като субективна проекция и едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икореномически субект [на субстантивностен изпълнителен икореномически субект*
(substantivitical implementationary ecorenomic subject)] във икореномическото
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводство; изпълнително уницентитално икореномическо субтиучастие и изпълнително инцентитално икореномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство; общо понятие за изпълнителна уницентитална икономическа субтизначимост (същото като изпълнителен икономически субтиуницентит и като изпълнителен икономически диспотит) и изпълнителен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като изпълнителен икотехномически субтиуницентит и като изпълнителен икотехномически диспотит); една от разновидностите на уницентиталното икореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическото субтиизпълнение* (ecorenomic subtiimplementation), последното като
общо понятие за икореномическо субтитворчество* (ecorenomic subticreation) и икореномическа субтиработа* (ecorenomic subtiwork); общо понятие
за творческо уницентитално икореномическо субтиучастие и работно уницентитално икореномическо субтиучастие, но не и двете аедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното уницентитално икореномическо субтиучастие е изпълнителен
икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна изпълнителна оценка или още е субективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна
изпълнителна
икореномическа
оценка*
(subjectively-substantivitical implementationary ecorenomic appraisement). Изпълнителното уницентитално икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на изпълнителената уницентитална субтиикореномическа енергия* (implementationary unicentital subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена
уницентитална субтиикореномическа активност* (implementationary
unicentital subtiecorenomic activity) (вж. субтиикореномическа активност). То
е кинестично опредметена изпълнителена уницентитална субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена уницентитална субтиикореномическа потенциалност* (implementationary
unicentital subtiecorenomic potentiality) (вж. субтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителното икореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП уницентитална икономическа
значимост;
ИП икономически
уницентит
(ИП уницентитално икономическо
участие;
ИП уницентитална
икономическа значимост)

ИП уницентитална икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтиуницентит
(ИП икономически
диспотит)

ИП уницентитална икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтиуницентит
(ИП уницентитална икономическа
за-деленост;
ИП уницентитален
икономически интерес)

ИП уницентитален икотехномически принос;
ИП икотехномически уницентит
(ИП уницентитално икотехномическо участие;
ИП уницентитален
икотехномически
принос)

ИП уницентитално икореномическо участие;
ИП икореномически уницентит
(ИП уницентитално икореномическо участие)

ИП уницентитален икотехномически ИП субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(ИП икотехномически диспотит)

ИП уницентитално икореномическо субтиучастие;
ИП икореномически субтиуницентит
(ИП икореномически диспотит)

ИП уницентитален икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтиуницентит
(ИП уницентитална икотехномическа заделеност;
ИП уницентитална
икотехномическа
зададеност)

ИП уницентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтиуницентит
(ИП уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително уницентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на изпълнителното уницентитално
икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на изпълнителното уницентитално икореномическо субтиучастие са
(1) изпълнителна уницентитална икономическа субтизначимост (изпълнителен икономически субтиуницентит) и (2) изпълнителен уницентитален икотехномически субтипринос (изпълнителен икотехномически субтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното уницентитално икореномическо субтиучастие са:
изпълнително възпроизводствено уницентитално икореномическо субтиучастие*
(implementationary
reproductional
unicentital
ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), изпълнително производствено уницентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary production unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително разменно уницентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary exchange
unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително разпределително
уницентитално
икореномическо
субтиучастие*
(implementationary distributional unicentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), изпълнително потребително уницентитално икореномическо
субтиучастие* (implementationary consumption unicentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), изпълнително стопанствено уницентитално
икореномическо
субтиучастие*
(implementationary
protoeconomizing
unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително следпроизводствено
уницентитално
икореномическо
субтиучастие*
(implementationary post-production unicentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), изпълнително предипотребително уницентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary before-consumption unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително посредническо уницентитално
икореномическо
субтиучастие*
(implementationary
intermediationary unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително
бизнес
уницентитално
икореномическо
субтиучастие*
(implementationary business unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
изпълнително алокативно уницентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary allocative unicentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително уницентитално
икореномическо субтиучастие* (individual implementationary unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено изпълнително униценти50
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тално икореномическо субтиучастие* (firm implementationary unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено изпълнително уницентитално икореномическо субтиучастие* (social implementationary unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително уницентитално усвоявано икореномическо
субтиучастие* (implementationary unicentital assimilated ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и изпълнително уницентитално създавано икореномическо субтиучастие* (implementationary unicentital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното уницентитално икореномическо субтиучастие
са (1) изпълнително сустатитно уницентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary sustatitic unicentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икореномически
субтисустатит* (implementationary unicentital ecorenomic subtisustatite)], (2)
изпълнително субстатно уницентитално икореномическо субтиучастие*
(implementationary substatum unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икореномически субтисубстат* (implementationary unicentital ecorenomic subtisubstatum)], (3) изпълнително запасово уницентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary stock unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като изпълнителен уницентитален икореномически субтизапас*
(implementationary unicentital ecorenomic subtistock)], (4) изпълнително сустатантно
уницентитално
икореномическо
субтиучастие*
(implementationary sustatantal unicentital
ecorenomic
subtiparticipation
(subtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икореномически
субтисустатант* (implementationary unicentital ecorenomic subtisustatant)].
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното уницентитално икореномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИРСУ – уницентитално икореномическо субтиучастие)
Сустатитно
УЦИРСУ
Уницентитално икореномическо субтиучастие
(УЦИРСУ)
(уницентитален икореномически
субтисубстантит)

Субстатно
УЦИРСУ

Запасово
УЦИРСУ

Сустатантно
УЦИРСУ

(уницентитален икореномически субтисустатит;

(уницентитален
(уницентитикореномически ален икореносубтисубстат;
мически субтизапас;

(уницентитален икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтиуницентит)

субстатен икореномически
субтиуницентит)

запасов икореномически
субтиуницентит)

сустатитен
икореномически субтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИРСУ]

[вътрешно същество на
УЦИРСУ]

[външно същество на
УЦИРСУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИРСУ
(сътворителен
уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно УЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИРСУ

(сътворителен
уницентитален
икореномически субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икореномически субтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
субтиуницентит)

сътворителен
субстатен икореномически субтиуницентит)

сътворителен
запасов икореномически субтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИРСУ]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
УЦИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
субтипригодност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
субтипригодност}

{запасова уницентитална
икореномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

{сустатантна
уницентитална икореномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИРСУ
(работен уницентитален
икореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИРСУ

Работно (сметно)
субстатно
УЦИРСУ

Работно (сметно) запасово
УЦИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИРСУ

(работен уницентитален
икореномически субтисустатит;

(работен уницентитален икореномически субтисубстат;

(работен уницентитален
икореномически субтизапас;

(работен уницентитален
икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтиуницентит)

работен субстатен икореномически субтиуницентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИРСУ]

[работно външно
състояние на
вътрешното същество на
УЦИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност на
форма на икореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИРСУ
(творчески
уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно УЦИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
УЦИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИРСУ

(творчески уницентитален
икореномически субтисустатит;

(творчески уницентитален икореномически
субтисубстат;

(творчески уницентитален
икореномически субтизапас;

(творчески уницентитален
икореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтиуницентит)

творчески субстатен икореномически субтиуницентит)

творчески запасов икореномически субтиуницентит)

творчески сустатантен икореномически субтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИРСУ]

[творческо външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност на
форма на икореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

55

1043

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Изпълнително
(задоволяващо) УЦИРСУ
(изпълнителен
уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИРСУ

(изпълнителен
уницентитален
икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически
субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически субтизапас;

(изпълнителен
уницентита-лен
икореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икореномически субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество на
УЦИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
УЦИРСУ
(съзидателен
уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно УЦИРСУ

Съзидателно (изгодно) субстатно
УЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИРСУ

(съзидателен
уницентитален
икореномически субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икореномически
субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икореномически субтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтиуницентит)

съзидателен субстатен икореномически субтиуницентит)

съзидателен
запасов икореномически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на УЦИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
субтиигодноност}

{запасова уницентитална
икореномическа субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание
на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИРСУ
(унисъзидателен уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
УЦИРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
УЦИРСУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) запасово
що) сустатантно
УЦИРСУ
УЦИРСУ

(унисъзидателен уницентитален икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен
уницентитален
икореномически
субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икореномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икореномически субтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИРСУ]

[цялостно състо[цялостно съсяние на вътрештояние на вънното същество на шното същество
УЦИРСУ]
на УЦИРСУ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова униценти-тална
икореномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (implementationary unicentital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икореномически
уницентит, (*) – изпълнителен уницентитален икореномически ингредиент,
който едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на изпълнителен икореномически субект [на субстантивностен изпълнителен икореномически субект* (substantivitical
implementationary ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; изпълнително уницентитално икореномическо участие и изпълнително
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инцентитално икореномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно
единство; общо понятие за изпълнителна уницентитална икономическа значимост (същото като изпълнителен икономически уницентит) и изпълнителен
уницентитален икотехномически принос (същото като изпълнителен икотехномически уницентит), както и общо понятие за изпълнително уницентитално икореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икореномически
субтиуницентит и като изпълнителен икореномически диспотит) и изпълнително уницентитално икореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икореномически обтиуницентит и като изпълнителна уницентитална
икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на
уницентиталното икореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическото изпълнение* (ecorenomic implementation), последното като общо понятие за икореномическо творчество* (ecorenomic creation) и
икореномическа работа* (ecorenomic work); общо понятие за творческо уницентитално икореномическо участие и работно уницентитално икореномическо участие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното уницентиталното икореномическо участие е форма на съществуване на изпълнителната уницентитална икореномическа енергия (implementationary unicentital ecorenomic
energy) (вж. икореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена уницентитална икореномическа активност*
(implementationary unicentital ecorenomic activity) (вж. икореномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена уницентитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена
уницентитална икореномическа потенциалност* (implementationary
unicentital ecorenomic potentiality) (вж. икореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителното икореномическо участие
(вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП уницентитална икономическа
значимост;
ИП икономически
уницентит
(ИП уницентитално икономическо
участие;
ИП уницентитална
икономическа
значимост)

ИП уницентитална икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтиуницентит
(ИП икономически
диспотит)

ИП уницентитална икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтиуницентит
(ИП уницентитална икономическа
за-деленост;
ИП уницентитален
икономически интерес)

ИП уницентитален икотехномически принос;
ИП икотехномически уницентит
(ИП уницентитално икотехномическо участие;
ИП уницентитален
икотехномически
принос)

ИП уницентитално икореномическо участие;
ИП икореномически уницентит
(ИП уницентитално икореномическо участие)

ИП уницентитален икотехномически ИП субтипринос;
икотехномически
субтиуницентит
(ИП икотехномически диспотит)

СЗ уницентитално икореномическо субтиучастие;
СЗ икореномически субтиуницентит
(СЗ икореномически диспотит)

ИП уницентитален икотехномически обтипринос;
ИП икотехномически обтиуницентит
(ИП уницентитална икотехномическа заделеност;
ИП уницентитална
икотехномическа
зададеност)

ИП уницентитално икореномическо обтиучастие;
ИП икореномически обтиуницентит
(ИП уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително уницентитално икореномическо участие и неговите разновидности
(ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на изпълнителното уницентитално икореномическо участие са (1)
изпълнителна уницентитална икономическа значимост (изпълнителен икономически инцентит) и (2) изпълнителен уницентитален икотехномически принос (изпълнителен икотехномически инцентит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) изпълнително уницентитално
икореномическо субтиучастие (изпълнителен икореномически субтиуницентит) и (2) изпълнително уницентитално икореномическо обтиучастие (изпълнителен икореномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното уницентитално икореномическо участие са: изпълнително възпроизводствено уницентитално икореномическо участие*
(implementationary reproductional unicentital ecorenomic participation (share)),
изпълнително производствено уницентитално икореномическо участие*
(implementationary production unicentital ecorenomic participation (share)), изпълнително разменно уницентитално икореномическо участие*
(implementationary exchange unicentital ecorenomic participation (share)), изпълнително разпределително уницентитално икореномическо участие*
(implementationary distributional unicentital ecorenomic participation (share)), изпълнително потребително уницентитално икореномическо участие*
(implementationary consumption unicentital ecorenomic participation (share)), изпълнително стопанствено уницентитално икореномическо участие*
(implementationary protoecono-mizing unicentital ecorenomic participation
(share)), изпълнително следпроизводствено уницентитално икореномическо участие* (implementationary post-production unicentital ecorenomic
participation (share)), изпълнително предипотребително уницентитално
икореномическо участие* (implementationary before-consumption unicentital
ecorenomic participation (share)), изпълнително посредническо уницентитално икореномическо участие* (implementationary intermediationary
unicentital ecorenomic participation (share)), изпълнително бизнес уницентитално икореномическо участие* (implementationary business unicentital
ecorenomic participation (share)), изпълнително алокативно уницентитално
икореномическо участие* (implementationary allocative unicentital ecorenomic
participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително уницентитално икореномическо участие* (individual implementationary unicentital
ecorenomic participation (share)), фирмено изпълнително уницентитално
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическо участие* (firm implementationary unicentital ecorenomic
participation (share)), обществено изпълнително уницентитално икореномическо участие* (social implementationary unicentital ecorenomic participation
(share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително уницентитално усвоявано икореномическо
участие* (implementationary unicentital assimilated ecorenomic participation
(share)) и изпълнително уницентитално създавано икореномическо участие* (implementationary unicentital gived ecorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното уницентитално икореномическо участие са (1)
изпълнително сустатитно уницентитално икореномическо участие*
(implementationary sustatitic unicentital ecorenomic participation (share)) [същото
като изпълнителен
уницентитален
икореномически
сустатит*
(implementationary unicentital ecorenomic sustatite)], (2) изпълнително субстатно уницентитално икореномическо участие* (implementationary
substatum unicentital ecorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен уницентитален икореномически субстат* (implementationary unicentital
ecorenomic substatum)], (3) изпълнително запасово уницентитално икореномическо участие* (implementationary stock unicentital ecorenomic
participation (share)) [същото като изпълнителен уницентитален икореномически запас* (implementationary unicentital ecorenomic stock)], (4) изпълнително
сустатантно
уницентитално
икореномическо
участие*
(implementationary sustatantal unicentital ecorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен уницентитален икореномически сустатант*
(implementationary unicentital ecorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното уницентитално икореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИРУ – уницентитално икореномическо участие)

Уницентитално икореномическо участие
(УЦИРУ)
(уницентитален икореномически субстантит)

Сустатитно
УЦИРУ

Субстатно
УЦИРУ

Запасово
УЦИРУ

Сустатантно
УЦИРУ

(уницентитален икореномически сустатит;

(уницентитален икореномически субстат;

(уницентитален икореномически запас;

(уницентитален икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически уницентит)

субстатен икореномически
уницентит)

запасов икореномически
уницентит)

сустатитен
икореномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИРУ]

[вътрешно същество на
УЦИРУ]

[външно същество на
УЦИРУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворително
(пригодно) сустатитно УЦИРУ
Сътворително
(пригодно)
УЦИРУ
(сътворителен
уницентитален
икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа пригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) субстатно УЦИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово УЦИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИРУ

(сътворителен
(сътворителен
уницентитален
уницентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(сътворителен
уницентитален
икореномически запас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
уницентит)

сътворителен
субстатен икореномически
уницентит)

сътворителен
запасов икореномически уницентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИРУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа пригодност}

{субстатна
уницентитална икореномическа пригодност}

{запасова униценти-тална
икореномическа пригодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа пригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)

64

1052

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Работно (сметно) УЦИРУ
(работен уницентитален
икореномически субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИРУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИРУ

Работно (сметно) запасово
УЦИРУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИРУ

(работен уницентитален икореномически
сустатит;

(работен уницентитален икореномически
субстат;

(работен уницентитален
икореномически запас;

(работен уницентитален
икореномически
сустатант;

работен сустатитен икореномически уницентит)

работен субстатен икореномически уницентит)

работен запасов
икореномически уницентит)

работен сустатантен икореномически уницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{запасова униценти-тална
икореномическа сметна задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Творческо
(ползваемо)
УЦИРУ
(творчески
уницентитален
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно УЦИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно УЦИРУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно УЦИРУ

(творчески уницентитален икореномически
суста-тит;

(творчески уницентитален икореномически
субстат;

(творчески уницентитален
икореномически запас;

(творчески уницентитален икореномически
сустатант;

творчески сустатитен икореномически уницентит)

творчески субстатен икореномически уницентит)

творчески запасов икореномически уницентит)

творчески сустатантен икореномически уницентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
УЦИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Изпълнително
(задоволяващо) УЦИРУ
(изпълнителен
уницентитален икореномически субстантит)
[външно състояние на
УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа задоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИРУ

(изпълнителен
(изпълнителен
уницентитален
уницентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически запас;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
уницентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
уницентит)

изпълнителен
запасов икореномически уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически
уницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИРУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИРУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа задоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа задоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)

67

1055

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателно
(изгодно) сустатитно УЦИРУ
Съзидателно
(изгодно)
УЦИРУ
(съзидателен
уницентитален икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) субстатно УЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно УЦИРУ

(съзидателен
(съзидателен
уницентитален
уницентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(съзидателен
уницентитален
икореномически запас;

(съзидателен
уницентитален
икореномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
уницентит)

съзидателен
субстатен икореномически
уницентит)

съзидателен
запасов икореномически уницентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически
уницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на УЦИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на УЦИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на УЦИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа изгодност}

{субстатна
уницентитална икореномическа
игодноност}

{запасова уницентитална
икореномическа изгодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИРУ
(унисъзидателен уницентитален икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа
удовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
УЦИРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
УЦИРУ
УЦИРУ
УЦИРУ

(унисъзидателен уницентитален икореномически сустатит;

(унисъзидателен уницентитален икореномически субстат;

(унисъзидателен уницентитален икореномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икореномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
уницентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
уницентит)

унисъзидателен
запасов икореномически уницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически
уницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на УЦИРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на УЦИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на УЦИРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икореномическа
удовлетвореност}

{запасова уницентитална
икореномическа удовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ* (implementationary unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност),
изпълнителен икоуниреномически обтиуницентит, изпълнителна уницентитална икоуниреномическа заделеност, (*) – изпълнителен уницентитален
икоуниреномически ингредиент, който като обективна проекция количествено
и едновременно на същностно и феноменно равнище определя участието
(като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й
на изпълнителен икоуниреномически субект [на субстантивностен изпълнителен икоуниреномически субект* (substantivitical implementationary
ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; изпълнително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и изпълнително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие, взети в тяхното цялостно един69
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ство; изпълнителна уницентитална икономическа обтизначимост (същото
като изпълнителен икономически обтиуницентит и като изпълнителен уницентитален икономически интерес) и изпълнителен уницентитален икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически обтиуницентит и като изпълнителна уницентитална икотехномическа зададеност), взети в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните
изрази на икоуниреномическото обтиизпълнение* (ecounirenomic obtiimplementation), последното като общо понятие за икоуниреномическо
обтитворчество* (ecounirenomic obticreation) и икоуниреномическа обтиработа* (ecounirenomic obtiwork); общо понятие за творческо уницентитално
икоуниреномическо обтиучастие и работно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното уницентитално
икоуниреномическо обтиучастие е изпълнителен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна изпълнителна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата
субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна
изпълнителна икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical
implementationary ecounirenomic appraisement). Изпълнителното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на изпълнителената
уницентитална
обтиикоуниреномическа
енергия*
(implementationary unicentital obtiecounirenomic energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена
уницентитална обтиикоуниреномическа активност* (implementationary
unicentital obtiecounirenomic activity) (вж. обтиикоуниреномическа активност).
То е кинестично опредметена изпълнителена уницентитална обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена
уницентитална
обтиикоуниреномическа
потенциалност*
(implementationary unicentital obtiecounirenomic potentiality) (вж. обтиикоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителното икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП уницентитална икономическа
значимост;
ИП икономически
уницентит
(ИП уницентитално икономическо
участие;
ИП уницентитална
икономическа значимост)

ИП уницентитална икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтиуницентит
(ИП икономически
диспотит)

ИП уницентитална икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтиуницентит
(ИП уницентитална икономическа
за-деленост;
ИП уницентитален
икономически интерес)

ИП уницентитален икотехномически принос;
ИП икотехномически уницентит
(ИП уницентитално икотехномическо участие;
ИП уницентитален
икотехномически
принос)

ИП уницентитално икоуниреномическо
участие;
ИП икоуниреномически уницентит
(ИП уницентитално икоуниреномичес-ко участие)

ИП уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтиуницентит
(ИП икоуниреномически диспотит)

ИП уницентитален икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтиуницентит
(ИП икотехномически диспотит)

ИП уницентитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтиуницентит
(ИП уницентитална
икотехномическа
заделеност;
ИП уницентитална
икотехномическа
зададеност)

ИП унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтиуницентит
(ИП уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на
разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие
са: изпълнително възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (implementationary reproductional unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), изпълнително производствено уницентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary production unicentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително разменно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary exchange
unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително разпределително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary distributional unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
изпълнително потребително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary consumption unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително стопанствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary protoeconomizing unicentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително следпроизводствено
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary postproduction unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително
предипотребително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(implementationary before-consumption unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), изпълнително посредническо уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary intermediationary unicentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително бизнес уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary business
unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително
алокативно
уницентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(implementationary allocative unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуално изпълнително уницентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (individual implementationary unicentital
ecounirenomic
obtiparticipation
(obtishare)),
фирмено
изпълнително
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm implementationary
unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено изпълнително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social
implementationary unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително уницентитално усвоявано икоуниреноми72
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческо обтиучастие* (implementationary unicentital assimilated ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) и изпълнително уницентитално създавано икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary unicentital gived ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие са (1) изпълнително сустатитно уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (implementationary sustatitic unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икоуниреномически обтисустатит* (implementationary unicentital ecounirenomic
obtisustatite)], (2) изпълнително субстатно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary substatum unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икоуниреномически обтисубстат* (implementationary unicentital ecounirenomic
obtisubstatum)], (3) изпълнително запасово уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary stock unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икоуниреномически обтизапас* (implementationary unicentital ecounirenomic
obtistock)], (4) изпълнително сустатантно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary sustatantal unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икоуниреномически
обтисустатант*
(implementationary
unicentital
ecounirenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИУРОУ – уницентитално икоуниреномическо обтиучастие)

Уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие
(УЦИУРОУ)
(уницентитален икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
УЦИУРОУ

Субстатно
УЦИУРОУ

Запасово
УЦИУРОУ

Сустатантно
УЦИУРОУ

(уницентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(уницентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(уницентитален икоуниреномически
обтизапас;

(уницентитален икоуниреномически
обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтиуницентит)

субстатен икоуниреномически обтиуницентит)

запасов икоуниреномически обтиуницентит)

сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИУРОУ]

[вътрешно същество на
УЦИУРОУ]

[външно същество на
УЦИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИУРОУ
(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИУРОУ

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически обтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
обти-сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически обтиуницентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИУРОУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа обтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИУРОУ
(работен уницентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИУРОУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИУРОУ

Работно (сметно) запасово
УЦИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИУРОУ

(работен уницентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(работен уницентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(работен уницентитален
икоуниреномически обтизапас;

(работен уницентитален икоуниреномически
обтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
обтиуницентит)

работен субстатен икоуниреномически обтиуницентит)

работен запасов
икоуниреномически обтиуницентит)

работен сустатантен икоуниреномически
обтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
сметнаобти
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИУРОУ
(творчески
уницентит-ален
икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
УЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
УЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИУРОУ

(творчески уницентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(творчески уницентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(творчески
уницентитален
икоуниреномически обтизапас;

(творчески уницентитален икоуниреномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтиуницентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

творчески запасов икоуниреномически обтиуницентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтиуницентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
УЦИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИУРОУ
(изпълнителен
уницентит-ален
икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИУРОУ

(изпълнителен
уницентита-лен
икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
уницентита-лен
икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
уницентита-лен
икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
уницентита-лен
икоуниреномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
УЦИУРОУ
(съзидателен
уницентит-ален
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
УЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
УЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИУРОУ

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
УЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
обтиигодноност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИУРОУ
(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоУЦИУРОУ
УЦИУРОУ
во УЦИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
УЦИУРОУ

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
обтиуницентит)

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
УЦИУРОУ]

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова униценти-тална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИУРОУ]
{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИУРОУ]
{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ*
(implementationary
unicentital
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икоуниреномически субтиуницентит, изпълнителен
икоуниреномически диспотит, (*) – изпълнителен уницентитален икоуниреномически ингредиент, който като субективна проекция и едновременно на
същностно и феноменно равнище количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
изпълнителен икоуниреномически субект [на субстантивностен изпълнителен икоуниреномически субект* (substantivitical implementationary
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; изпълнително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и изпълнително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство; изпълнителна уницентитална икономическа субтизначимост
(същото като изпълнителен икономически субтиуницентит и като изпълнителен икономически диспотит) и изпълнителен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като изпълнителен икотехномически субтиуницентит и като изпълнителен икотехномически диспотит), взети заедно в тяхното
цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическото субтиизпълнение* (ecounirenomic subtiimplementation), последното като общо понятие за икоуниреномическо субтитворчество*
(ecounirenomic
subticreation)
и
икоуниреномическа
субтиработа*
(ecounirenomic subtiwork); общо понятие за творческо уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и работно уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие е изпълнителен икоуниреномически ингредиент в
качеството му на субективно-изисквана субстантивностна изпълнителна
оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна изпълнителна
икоуниреномическа
оценка*
(subjectively-substantivitical
implementationary ecounirenomic appraisement). Изпълнителното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на изпълнителената
уницентитална
субтиикоуниреномическа
енергия*
(implementationary unicentital subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена
уницентитална
субтиикоуниреномическа
активност*
(implementationary unicentital subtiecounirenomic activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена уницентитална субтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена уницентитална субтиикоуниреномическа потенциалност* (implementationary unicentital subtiecounirenomic potentiality)
(вж. субтиикоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителното икоуниреномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИП уницентитална икономическа
значимост;
ИП икономически
уницентит
(ИП уницентитално икономическо
участие;
ИП уницентитална
икономическа зна-чимост)

ИП уницентитална икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтиуницентит
(ИП икономически
диспотит)

ИП уницентитална икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтиуницентит
(ИП уницентитална икономическа
за-деленост;
ИП уницентитален
икономически интерес)

ИП уницентитален икотехномически принос;
ИП икотехномически уницентит
(ИП уницентитално икотехномическо участие;
ИП уницентитален
икотехномически
принос)

ИП уницентитално икоуниреномическо
участие;
ИП икоуниреномически уницентит
(ИП уницентитално икоуниреномичес-ко участие)

ИП уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтиуницентит
(ИП икоуниреномически диспотит)

ИП уницентитален икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтиуницентит
(ИП икотехномически диспотит)

ИП уницентитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтиуницентит
(ИП уницентитална
икотехномическа
заделеност;
ИП уницентитална
икотехномическа
зададеност)

ИП унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтиуницентит
(ИП уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите
разновидности (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие
са: изпълнително възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (implementationary reproductional unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), изпълнително производствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary production
unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително разменно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary
exchange unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително
разпределително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(implementationary distributional unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), изпълнително потребително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary consumption unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), изпълнително стопанствено уницентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary protoeconomizing
unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително следпроизводствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(implementationary post-production unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), изпълнително предипотребително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary before-consumption unicentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително посредническо
уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary
intermediationary unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително бизнес уницентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(implementationary business unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), изпълнително алокативно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary allocative unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително
уницентитално
икоуниреномическо
субтиучастие*
(individual
implementationary unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено изпълнително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(firm implementationary unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
обществено изпълнително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (social implementationary unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително уницентитално усвоявано икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary unicentital assimilated ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и изпълнително уницентитално създавано
икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary unicentital gived
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие са (1) изпълнително сустатитно уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (implementationary sustatitic unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икоуниреномически субтисустатит* (implementationary unicentital ecounirenomic subtisustatite)], (2) изпълнително субстатно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary substatum unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален
икоуниреномически
субтисубстат*
(implementationary
unicentital
ecounirenomic subtisubstatum)], (3) изпълнително запасово уницентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary stock unicentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен
уницентитален икоуниреномически субтизапас* (implementationary
unicentital ecounirenomic subtistock)], (4) изпълнително сустатантно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary sustatantal unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
изпълнителен уницентитален икоуниреномически субтисустатант*
(implementationary unicentital ecounirenomic subtisustatant)]. Тези разновидности
и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИУРСУ – уницентитално икоуниреномическо субтиучастие)

Уницентитално икоуниреномическо субтиучастие
(УЦИУРСУ)
(уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)

Сустатитно
УЦИУРСУ

Субстатно
УЦИУРСУ

Запасово
УЦИУРСУ

Сустатантно
УЦИУРСУ

(уницентитален икоуниреномически субтисустатит;

(уницентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(уницентитален икоуниреномически
субтизапас;

(уницентитален икоуниреномически
субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтиуницентит)

субстатен икоуниреномически субтиуницентит)

запасов икоуниреномически субтиуницентит)

сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИУРСУ]

[вътрешно същество на
УЦИУРСУ]

[външно същество на
УЦИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Сътворително
(пригодно)
УЦИУРСУ
(сътворителен
уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
субтипригодност}
(вид икоунирено-мически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИУРСУ

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически
субтиуницентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтиуницентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа субтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) сустатитно
УЦИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИУРСУ

Работно (сметно) запасово
УЦИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИУРСУ

Работно (сметно) УЦИУРСУ

(работен уницентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(работен уницентитален
икоуниреномически субтисубстантит)

(работен уницентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(работен уницентитален
икоуниреномически субтизапас;

работен сустатитен икоуниреномически субтиуницентит)

работен субстатен икоуниреномически субтиуницентит)

работен запасов
икоуниреномически субтиуницентит)

(работен уницентитален икоуниреномически субтисустатант;
работен сустатантен икоуниреномически
субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
сметнасубти
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

[работно външно състояние
на УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческо (ползваемо) сустатитно
УЦИУРСУ

Творческо
(ползваемо)
УЦИУРСУ
(творчески
уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (пол- Творческо (пол- Творческа (ползваемо) субсзваемо) запасозваемо) сустататно
во УЦИУРСУ
тантно
УЦИУРСУ
УЦИУРСУ
(творчески
(творчески уни- (творчески уни(творчески униуницентитален
центитален икоцентитален
центитален икоуниреномически икоуниреноми- икоуниреноми- униреномичессубтисустатит; чески субтисуб- чески субтизаки субтисустапас;
стат;
тант;
творчески сустворчески субс- творчески запа- творчески сустатитен икоунисов икоуниретатен икоунитатантен икоуреномически
номически суб- ниреномически
реномически
субтиуницентит) субтиуницентиуницентит)
субтиуницентит)
тит)
[творческо външно състоя-ие
на цялост-ното
същество на
УЦИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИУРСУ
(изпълнителен
уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}
(вид икоунирено-мическа
форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИУРСУ

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Съзидателно
(изгодно)
УЦИУРСУ
(съзидателен
уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}
(вид
икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
УЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
УЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИУРСУ

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически
субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
субтиуницентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
УЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
субтиигодноност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
УЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
УЦИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово
УЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
УЦИУРСУ

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтисустатант;

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
УЦИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИУРСУ]

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова униценти-тална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

(унисъзидателен униценунисъзидателен
титален икоусустатитен икониреномиуниреномически
чески субтисубсубтитрансстантит)
центит)
[цялостно със[цялостно състояние на
тояние на цяУЦИУРСУ]
лостното същес{уницентитво на
тална икоуниУЦИУРСУ]
реномическа
{сустатитна
субтиудовлеуницентитвореност}
тална икоуни(вид икоуниререномическа
номически спесубтиудовлецифит)
твореност}
(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (implementationary unicentital ecounirenomic participation (share))
(без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икоуниреномически уницентит, (*) – изпълнителен уницентитален икоуниреномически
ингредиент, който едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икоуниреномически субект [на субстантивностен изпълнителен икоуниреномически субект*
(substantivitical implementationary ecounirenomic subject)] във икоуниреномичес91
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кото възпроизводство; изпълнително уницентитално икоуниреномическо
участие и изпълнително инцентитално икоуниреномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единство; изпълнителна уницентитална икономическа значимост (същото като изпълнителен икономически уницентит) и изпълнителен уницентитален икотехномически принос (същото като изпълнителен
икотехномически уницентит), взети заедно в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за изпълнително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икоуниреномически субтиуницентит и
като изпълнителен икоуниреномически диспотит) и изпълнително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икоуниреномически обтиуницентит и като изпълнителна уницентитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическото изпълнение* (ecounirenomic implementation),
последното като общо понятие за икоуниреномическо творчество*
(ecounirenomic creation) и икоуниреномическа работа* (ecounirenomic work);
общо понятие за творческо уницентитално икоуниреномическо участие и работно уницентитално икоуниреномическо участие, но не и двете заедно в
тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Изпълнителното уницентиталното икоуниреномическо участие е форма на
съществуване на изпълнителната уницентитална икоуниреномическа
енергия (implementationary unicentital ecounirenomic energy) (вж. икоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена
уницентитална икоуниреномическа активност* (implementationary unicentital ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена уницентитална икоуниреномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена уницентитална икоуниреномическа потенциалност* (implementationary unicentital
ecounirenomic potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност). Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителното икоуниреномическо участие
(вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП уницентитална икономическа
значимост;
ИП икономически
уницентит
(ИП уницентитално икономическо
участие;
ИП уницентитална
икономическа зна-чимост)

ИП уницентитална икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтиуницентит
(ИП икономически
диспотит)

ИП уницентитална икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтиуницентит
(ИП уницентитална икономическа
за-деленост;
ИП уницентитален
икономически интерес)

ИП уницентитален икотехномически принос;
ИП икотехномически уницентит
(ИП уницентитално икотехномическо участие;
ИП уницентитален
икотехномически
принос)

ИП уницентитално икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически уницентит
(ИП уницентитално икоуниреномичес-ко участие)

ИП уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтиуницентит
(ИП икоуниреномически диспотит)

ИП уницентитален икотехномически субтипринос;
ИП икотехномически субтиуницентит
(ИП икотехномически диспотит)

ИП уницентитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтиуницентит
(ИП уницентитална
икотехномическа
заделеност;
ИП уницентитална
икотехномическа
зададеност)

ИП унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтиуницентит
(ИП уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително уницентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на
разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на изпълнителното уницентитално икоуниреномическо участие са (1) изпълнително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (изпълнителен икоуниреномически субтиуницентит) и (2) изпълнително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното уницентитално икоуниреномическо участие са:
изпълнително възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо
участие* (implementationary reproductional unicentital ecounirenomic
participation (share)), изпълнително производствено уницентитално икоуниреномическо
участие*
(implementationary
production
unicentital
ecounirenomic participation (share)), изпълнително разменно уницентитално
икоуниреномическо участие* (implementationary exchange unicentital
ecounirenomic participation (share)), изпълнително разпределително уницентитално икоуниреномическо участие* (implementationary distributional
unicentital ecounirenomic participation (share)), изпълнително потребително
уницентитално
икоуниреномическо
участие*
(implementationary
consumption unicentital ecounirenomic participation (share)), изпълнително стопанствено уницентитално икоуниреномическо участие* (implementationary
protoeconomizing unicentital ecounirenomic participation (share)), изпълнително
следпроизводствено
уницентитално
икоуниреномическо
участие*
(implementationary post-production unicentital ecounirenomic participation
(share)), изпълнително предипотребително уницентитално икоуниреномическо участие*
(implementationary before-consumption unicentital
ecounirenomic participation (share)), изпълнително посредническо уницентитално икоуниреномическо участие* (implementationary intermediationary
unicentital ecounirenomic participation (share)), изпълнително бизнес уницентитално икоуниреномическо участие* (implementationary business unicentital
ecounirenomic participation (share)), изпълнително алокативно уницентитално икоуниреномическо участие* (implementationary allocative unicentital
ecounirenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително
уницентитално икоуниреномическо участие* (individual implementationary
unicentital ecounirenomic participation (share)), фирмено изпълнително уницентитално икоуниреномическо участие* (firm implementationary unicentital
ecounirenomic participation (share)), обществено изпълнително униценти-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тално икоуниреномическо участие* (social implementationary unicentital
ecounirenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително уницентитално усвоявано икоуниреномическо участие* (implementationary unicentital assimilated ecounirenomic
participation (share)) и изпълнително уницентитално създавано икоуниреномическо участие* (implementationary unicentital gived ecounirenomic
participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното уницентитално икоуниреномическо участие са
(1) изпълнително сустатитно уницентитално икоуниреномическо участие* (implementationary sustatitic unicentital ecounirenomic participation (share))
[същото като изпълнителен уницентитален икоуниреномически сустатит* (implementationary unicentital ecounirenomic sustatite)], (2) изпълнително
субстатно
уницентитално
икоуниреномическо
участие*
(implementationary substatum unicentital ecounirenomic participation (share)) [същото като изпълнителен уницентитален икоуниреномически субстат*
(implementationary unicentital ecounirenomic substatum)], (3) изпълнително запасово уницентитално икоуниреномическо участие* (implementationary
stock unicentital ecounirenomic participation (share)) [същото като изпълнителен
уницентитален икоуниреномически запас* (implementationary unicentital
ecounirenomic stock)], (4) изпълнително сустатантно уницентитално икоуниреномическо
участие*
(implementationary
sustatantal
unicentital
ecounirenomic participation (share)) [същото като изпълнителен уницентитален икоуниреномически сустатант* (implementationary unicentital
ecounirenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното уницентитално икоуниреномическо участие и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИУРУ – уницентитално икоуниреномическо участие)

Уницентитално икоуниреномическо
участие
(УЦИУРУ)
(уницентитален икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
УЦИУРУ

Субстатно
УЦИУРУ

Запасово
УЦИУРУ

Сустатантно
УЦИУРУ

(уницентитален икоуниреномически
сустатит;

(уницентитален икоуниреномически
субстат;

(уницентитален икоуниреномически
запас;

(уницентитален икоуниреномически
сустатант;

сустатитен
икоуниреномически уницентит)

субстатен икоуниреномически уницентит)

запасов икоуниреномически уницентит)

сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИУРУ]

[вътрешно същество на
УЦИУРУ]

[външно същество на
УЦИУРУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИУРУ
(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИУРУ

(сътворителен
уницентита-лен
икоуниреномически сустатит;

(сътворителен
уницентита-лен
икоуниреномически субстат;

(сътворителен
уницентита-лен
икоуниреномически запас;

(сътворителен
уницентита-лен
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически уницентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
уницентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
уницентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
пригодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
пригодност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа пригодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа
мическа суперсубстанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИУРУ
(работен уницентитален
икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИУРУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИУРУ

Работно (сметно) запасово
УЦИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИУРУ

(работен уницентитален
икоуниреномически сустатит;

(работен уницентитален
икоуниреномически субстат;

(работен уницентитален
икоуниреномически запас;

(работен уницентитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
уницентит)

работен субстатен икоуниреномически уницентит))

работен запасов
икоуниреномически уницентит))

работен сустатантен икоуниреномически
уницентит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИУРУ]

[работно външно състояние на
външното
същество на
УЦИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа сметна
за-доволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИУРУ
(творчески
уницентитален
икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно УЦИУРУ

Творческо (ползваемо) субстатно УЦИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИУРУ

(творчески уницентита-лен
икоуниреномически сустатит;

(творчески уницентитален
икоуниреномически субстат;

(творчески
уницентита-лен
икоуниреномически запас;

(творчески уницентитален икоуниреномически
сустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
уницентит)

творчески субстатен икоуниреномически
уницентит)

творчески запасов икоуниреномически уницентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
уницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИУРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИУРУ

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически запас;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически сустатант;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субстантит)

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически уницентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
уницентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[външно състояние на
УЦИУРУ]

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)

{уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

100

1088

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателно
(изгодно) сустатитно УЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно УЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно)
УЦИУРУ

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически сустатит;

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически субстат;

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически запас;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субстантит)

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически уницентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
уницентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
уницентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
изгодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
игодноност}

{запасова униценти-тална
икоуниреномическа изгодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
изгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)

[вътрешно състояние на
УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИУРУ
(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
УЦИУРУ
УЦИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) запасово УЦИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
УЦИУРУ

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически сустатит;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субстат;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически уницентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
уницентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
уницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа удовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (implementationary centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икокореномически обтицентит, изпълнителна центитална икокореномическа заделеност, (*) – изпълнителен центитален икокореномически ингредиент, който
като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икотномическа единица в качеството й на изпълнителен икокореномически субект [на субстантивностен изпълнителен
икокореномически субект* (substantivitical implementationary ecocorenomic
subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание
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до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------или включваща икономическа дизюнкция) от изпълнителна центитална икономическа обтизначимост (същото като изпълнителен икономически обтицентит и като изпълнителен центитален икономически интерес) и изпълнителен центитален икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен
икотехномически обтицентит и като изпълнителна центитална икотехномическа зададеност) [както и общо понятие за изпълнително центитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за изпълнителна центитална икономическа
обтизначимост и изпълнителен центитален икотехномически обтипринос) и
изпълнително центитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно
с форномическата съставност са негови разновидности], където изпълнителната центитална икономическа обтизначимост е икономическа оценка на изпълнителния центитален икотехномическия обтипринос; една от разновидностите на центиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическото обтиизпълнение* (ecocorenomic
obtiimplementation), последното като общо понятие за икокореномическо обтитворчество* (ecocorenomic obticreation) и икокореномическа обтиработа* (ecocorenomic obtiwork); общо понятие за творческо центитално икокореномическо обтиучастие и работно центитално икокореномическо обтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното центитално икокореномическо
обтиучастие е изпълнителен икокореномически ингредиент в качеството му на
обективно-изисквана субстантивностна изпълнителна оценка или още е
обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна изпълнителна икокореномическа оценка* (objectively-substantivitical ecocorenomic appraisement). Изпълнителното центиталното икокореномическо обтиучастие е форма на
съществуване на изпълнителената центитална обтиикокореномическа
енергия* (implementationary centital obtiecocorenomic energy) (вж. обтиикокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена центитална обтиикокореномическа активност* (implementationary
centital obtiecocorenomic activity) (вж. обтиикокореномическа активност). То е
кинестично опредметена изпълнителена центитална обтиикокореномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена центитална обтиикокореномическа потенциалност* (implementationary centital
obtiecocorenomic potentiality) (вж. обтиикокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------представлява една от разновидностите на изпълнителното икокореномическо
обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИП центитално
икореномическо
участие;
ИП икореномически центит
(ИП центитално
икореномическо
участие)

ИП центитално
икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически центит
(ИП центитално
икоуниреномическо участие)

ИП центитално
икокореномическо участие;
ИП икокореномически центит
(ИП центитално
икокореномическо участие)

ИП центитално
икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтицентит
(ИП икореномически диспотант)

ИП центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтицентит
(ИП икоуниреномически диспотант)

ИП центитално
икокореномическо субтиучастие;
ИП икокореномически субтицентит
(ИП икокореномически диспотант)

ИП центитално
икореномическо
обтиучастие;
ИП икореномически обтицентит
(ИП центитална
икореномическа
заделеност)

ИП центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обти-центит
(ИП центитална
икоуниреномическа заделеност)

ИП центитално
икокореномическо обтиучастие;
ИП икокореномически обтицентит
(ИП центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително центитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното центитално икокореномическо обтиучастие са:
изпълнително възпроизводствено центитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary reproductional centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), изпълнително производствено центитално икокореномическо
обтиучастие*
(implementationary
production
centital
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), изпълнително разменно центитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary exchange centital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), изпълнително разпределително центитално
икокореномическо обтиучастие* (implementationary distributional centital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително потребително центитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary consumption
centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително стопанствено центитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary
protoeconomizing centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително следпроизводствено центитално икокореномическо обтиучастие*
(implementationary post-production centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), изпълнително предипотребително центитално икокореномическо
обтиучастие*
(implementationary
before-consumption
centital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително посредническо центитално
икокореномическо
обтиучастие*
(implementationary
intermediationary centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително
бизнес
центитално
икокореномическо
обтиучастие*
(implementationary business centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
изпълнително алокативно центитално икокореномическо обтиучастие*
(implementationary allocative centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително центитално икокореномическо
обтиучастие*
(individual
implementationary
centital
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), фирмено изпълнително центитално икокореномическо обтиучастие* (firm implementationary centital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), обществено изпълнително центитално икокореномическо обтиучастие* (social implementationary centital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително центитално усвоявано икоuкоеномическо
обтиучастие*
(implementationary
centital
assimilated
ecocorenomic
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до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------obtiparticipation (obtishare)) и изпълнително центитално създавано икокореномическо обтиучастие* (implementationary centital gived ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното центитално икокореномическо обтиучастие са
(1) изпълнително сустатитно центитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary sustatitic centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като изпълнителен центитален икокореномически обтисустатит* (implementationary centital ecocorenomic obtisustatite)], (2) изпълнително субстатно центитално икокореномическо обтиучастие*
(implementationary substatum centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като изпълнителен центитален икокореномически обтисубстат*
(implementationary centital ecocorenomic obtisubstatum)], (3) изпълнително запасово центитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary
stock centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен центитален икокореномически обтизапас* (implementationary centital
ecocorenomic obtistock)], (4) изпълнително сустатантно центитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary sustatantal centital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен центитален икокореномически обтисустатант* (implementationary centital
ecocorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икокореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното центитално икокореномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на центиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИКРОУ – центитално икокореномическо обтиучастие)

Центитално
икокореномическо обтиучастие
(ЦТИКРОУ)
(центитален
икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИКРОУ

Субстатно
ЦТИКРОУ

Запасово
ЦТИКРОУ

Сустатантно
ЦТИКРОУ

(центитален
икокореномически обтисустатит;

(центитален
икокореномически обтисубстат;

(центитален
икокореномически
обтизапас;

(центитален
икокореномически обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтицентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтицентит)
обтицентит)

сустатантен
икокореномически обтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно същество на
ЦТИКРОУ]

[външно същество на
ЦТИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИКРОУ
(сътворителен
центитален
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ЦТИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ЦТИКРОУ

(сътворителен
центитален
икокореномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален
икокореномически обтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтицентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа обтипригодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа обтипригодност}

{запасова
центитална
икокореномическа обтипригодност}

{сустатантна центитална икокореномическа обтипригодност}

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа субскореномически
танция)
сустит)

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Работно (сметно) ЦТИКРОУ
(работен центитален икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИКРОУ

(работен центитален икокореномически обтисустатит;

(работен центитален икокореномически обтисубстат;

(работен центитален икокореномически
обтизапас;

(работен центитал-ен икокореномически
обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтицентит)

работен субстатен икокореномически обтицентит)

работен запасов икокореномически обтицентит)

работен сустатантен икокореномически
обтицентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Творческо
(ползваемо)
ЦТИКРОУ
(творчески
центитален
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ЦТИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИКРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ЦТИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ЦТИКРОУ

(творчески
центитален
икокореномически обтисустатит;

(творчески центитален икокореномически
обтисубстат;

(творчески
центитален
икокореномически обтизапас;

(творчески
центитален
икокореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически обтицентит)

творчески субстатен икокореномически обтицентит)

творчески запасов икокореномически обтицентит)

творчески сустатантен икокореномически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИКРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ЦТИКРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИКРОУ
(изпълнителен
центитален
икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ЦТИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИКРОУ

(изпълнителен
центитален
икокореномически обтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икокореномически обтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икокореномически обтизапас;

(изпълнителен
центитален
икокореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически обтицентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
обтицентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически обтицентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИКРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа обтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИКРОУ
(съзидателен
центитален
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ЦТИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ЦТИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИКРОУ

(съзидателен
центитален
икокореномически обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икокореномически обтисубстат;

(съзидателен
центитален
икокореномически обтизапас;

(съзидателен
центитален
икокореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
обтицентит)

съзидателен
запасов икокореномически
обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически обтицентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа обтиизгодноност}

{запасова
центитална
икокореномическа обтиизгодност}

{сустатантна центиталнаикокореноми-ческа обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИКРОУ
(унисъзидателен центитален икокореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ЦТИКРОУ
сово
тантно
ЦТИКРОУ
ЦТИКРОУ
ЦТИКРОУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен центитален
ен центитален
ен центитален
ен центитален
икокореномиикокореномиикокореномиикокореномически обтисубс- чески обтизачески обтически обтисустат;
сустатит;
пас;
татант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномиобтицентит)
чески обтиинобтицентит)
чески обтиценцентит)
тит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние
на
въттояние на вънтояние на цятояние на обрешното
същесшното
същестлостното същото същество
тво на
во на
щество на
на ЦТИКРОУ]
ЦТИКРОУ]
ЦТИКРОУ]
ЦТИКРОУ]
{сустатитна
центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

{запасова
центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (implementationary centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен
икокореномически субтицентит, изпълнителен икокореномически диспотант, (*) – изпълнителен центитален икокореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икокореномически субект [на субстантивностен изпълнителен икокореномически субект* (substantivitical implementationary ecocorenomic subject)]
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от изпълнителна центитална икономическа
субтизначимост (същото като изпълнителен икономически субтицентит и
като изпълнителен икономически диспотант) и изпълнителен центитален
икотехномически субтипринос (същото като изпълнителен икотехномически
субтицентит и като изпълнителен икотехномически диспотант) [както и
общо понятие за изпълнително центитално икореномическо субтиучастие (в
т.ч. и за изпълнителна центитална икономическа субтизначимост и изпълнителен центитален икотехномически субтипринос) и изпълнително центитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата
съставност са негови разновидности], където изпълнителната центитална
икономическа субтизначимост е икономическа оценка на изпълнителния центитален икотехномически субтипринос; една от разновидностите на центиталното икокореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази
на
икокореномическото
субтиизпълнение*
(ecocorenomic
subtiimplementation), последното като общо понятие за икокореномическо
субтитворчество* (ecocorenomic subticreation) и икокореномическа субтиработа* (ecocorenomic subtiwork); общо понятие за творческо центитално
икокореномическо субтиучастие и работно центитално икокореномическо
субтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното центитално икокореномическо субтиучастие е икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна изпълнителна оценка или още е
субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна изпълнителна икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical implementationary ecocorenomic
appraisement). Изпълнителното центитално икокореномическо субтиучастие
е форма на съществуване на изпълнителената центитална субтиикокореномическа енергия* (implementationary centital subtiecocorenomic energy) (вж.
субтиикококореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена центитална субтиикокореномическа активност*
(implementationary centital subtiecocorenomic activity) (вж. субтиикококореномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена центитална
субтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
изпълнителена центитална субтиикокореномическа потенциалност*
(implementationary centital subtiecocorenomic potentiality) (вж. субтиикокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителното икокореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИП центитално
икореномическо
участие;
ИП икореномически центит
(ИП центитално
икореномическо
участие)

ИП центитално
икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически центит
(ИП центитално
икоуниреномическо участие)

ИП центитално
икокореномическо участие;
ИП икокореномически центит
(ИП центитално
икокореномическо участие)

ИП центитално
икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтицентит
(ИП икореномически диспотант)

ИП центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтицентит
(ИП икоуниреномически диспотант)

ИП центитално
икокореномическо субтиучастие;
ИП икокореномически субтицентит
(ИП икокореномически диспотант)

ИП центитално
икореномическо
обтиучастие;
ИП икореномически обтицентит
(ИП центитална
икореномическа
заделеност)

ИП центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтицентит
(ИП центитална
икоуниреномическа заделеност)

ИП центитално
икокореномическо обтиучастие;
ИП икокореномически обтицентит
(ИП центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително центитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности
(ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното центитално икокореномическо субтиучастие са:
възпроизводствено изпълнително центитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary reproductional centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)),
изпълнително
производствено
центитално
икокореномическо субтиучастие* (implementationary production centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително разменно центитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary exchange centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително разпределително
центитално
икокореномическо
субтиучастие*
(implementationary
distributional centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително
потребително
центитално
икокореномическо
субтиучастие*
(implementationary consumption centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), изпълнително стопанствено центитално икокореномическо
субтиучастие* (implementationary protoeconomizing centital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), изпълнително следпроизводствено центитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary post-production
centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително предипотребително
центитално
икокореномическо
субтиучастие*
(implementationary before-consumption centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), изпълнително посредническо центитално икокореномическо
субтиучастие* (implementationary intermediationary centital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), изпълнително бизнес центитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary business centital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), изпълнително алокативно центитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary allocative centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително центитално икокореномическо субтиучастие* (individual
implementationary centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено
изпълнително центитално икокореномическо субтиучастие* (firm
implementationary centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено изпълнително центитално икокореномическо субтиучастие* (social
implementationary centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително центитално усвоявано икокореномическо
субтиучастие*
(implementationary
centital
assimilated
ecocorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiparticipation (subtishare)) и изпълнително центитално създавано икокореномическо субтиучастие* (implementationary centital gived ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното центитално икокореномическо субтиучастие са
(1) изпълнително сустатитно центитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary sustatitic centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като изпълнителен центитален икокореномически
субтисустатит* (implementationary centital ecocorenomic subtisustatite)], (2)
изпълнително субстатно центитално икокореномическо субтиучастие*
(implementationary substatum centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като изпълнителен центитален икокореномически субтисубстат* (implementationary centital ecocorenomic subtisubstatum)], (3) изпълнително запасово центитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary stock centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
изпълнителен
центитален
икокореномически
субтизапас*
(implementationary centital ecocorenomic subtistock)], (4) изпълнително сустатантно центитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary
sustatantal centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен
центитален
икокореномически
субтисустатант*
(implementationary centital ecocorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на центиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност
и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното центитално икокореномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на центиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИКРСУ – центитално икокореномическо субтиучастие)

Центитално
икокореномическо субтиучастие
(ЦТИКРСУ)
(центитален
икокореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИКРСУ

Субстатно
ЦТИКРСУ

Запасово
ЦТИКРСУ

Сустатантно
ЦТИКРСУ

(центитален
икокореномически субтисустатит;

(центитален
икокореномически субтисубстат;

(центитален
икокореномически
субтизапас;

(центитален
икокореномически субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтицентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
субтицентит)
субтицентит)

сустатантен
икокореномически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИКРСУ]

[вътрешно същество на
ЦТИКРСУ]

[външно същество на
ЦТИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИКРСУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИКРСУ
(сътворителен
центитален
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа субтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ЦТИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИКРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИКРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ЦТИКРСУ

(сътворителен
центитален
икокореномически субтисустатит;

(сътворителен
центитален
икокореномически субтисубстат;

(сътворителен
центитален
икокореномически субтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически субтицентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
субтицентит)

сътворителен
запасов икокореномически
субтицентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИКРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИКРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа
субтипригодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа субтипригодност}

{запасова
центитална
икокореномическа субтипригодност}

{сустатантна центитална икокореномическа субтипригодност}

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа субскореномически
танция)
сустит)

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно)
ЦТИКРСУ
(работен центитален икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИКРСУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИКРСУ

(работен центитален икокореномически субтисустатит;

(работен центитален икокореномически субтисубстат;

(работен центитален икокореномически
субтизапас;

(работен центитален икокореномически
субтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
субтицентит)

работен субстатен икокореномически субтицентит)

работен запасов икокореномически субтиинцентит)

работен сустатантен икокореномически
субтицентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИКРСУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИКРСУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИКРСУ
(творчески
центитален
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ЦТИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИКРСУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ЦТИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ЦТИКРСУ

(творчески
центитален
икокореномически субтисустатит;

(творчески центитален икокореномически
субтисубстат;

(творчески
центитален
икокореномически субтизапас;

(творчески
центитален
икокореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически субтицентит)

творчески субстатен икокореномически субтицентит)

творчески запасов икокореномически субтицентит)

творчески сустатантен икокореномически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИКРСУ]

[творческо
[творческо външно състоя-ние външно състояние на общото
на външното
същество на
същество на
ЦТИКРСУ]
ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)

123

1111

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИКРСУ
(изпълнителен
центитален
икокореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа субтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ЦТИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИКРСУ

(изпълнителен
центитален
икокореномически субтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икокореномически субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икокореномически субтизапас;

(изпълнителен
центитален
икокореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически субтицентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
субтицентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
субтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически субтицентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИКРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИКРСУ
(съзидателен
центитален
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ЦТИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ЦТИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИКРСУ

(съзидателен
центитален
икокореномически субтисустатит;

(съзидателен
центитален
икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
центитален
икокореномически субтизапас;

(съзидателен
центитален
икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически субтицентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтицентит)

съзидателен
запасов икокореномически
субтицентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтицентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ЦТИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа субтиигодноност}

{запасова
центитална
икокореномическа субтиизгодност}

{сустатантна центитална икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИКРСУ
(унисъзидателен центитален икокореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ЦТИКРСУ
сово
тантно
ЦТИКРСУ
ЦТИКРСУ
ЦТИКРСУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен центитален
ен центитален
ен центитален
ен центитален
икокореномиикокореномиикокореномиикокореномически субтисуб- чески субтизачески субтически субтистат;
сустатит;
пас;
сустатант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномисубтицентит)
чески субтисубтицентит)
чески субтицентит)
центит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние
на
въттояние на вънтояние на цятояние на обрешното
същесшното
същестлостното същото същество
тво на
во на
щество на
на ЦТИКРСУ]
ЦТИКРСУ]
ЦТИКРСУ]
ЦТИКРСУ]
{сустатитна
центитална
икокореномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икокореномическа субтиудовлетвореност}

{запасова
центитална
икокореномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икокореномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (implementationary centital ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икокореномически
центит, (*) – изпълнителе центитален икокореномически ингредиент, който
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на изпълнителен икокореномически
субект [на субстантивностен изпълнителен икокореномически субект*
(substantivitical implementationary ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; общо понятие за изпълнително трансцентитално ико126
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кореномическо участие и изпълнително инцентитално икокореномическо
участие (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от изпълнителна центитална икономическа значимост (същото като изпълнителен икономически центит) и изпълнителен центитален икотехномически принос (същото като икотехномически центит) (както и общо понятие
за изпълнително центитално икореномическо участие (в т.ч. за изпълнителна
центитална икономическа значимост и изпълнителен центитален икотехномически принос) и изпълнително центитално икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където изпълнителната центитална икономическа значимост е икономическа оценка на изпълнителния центиталния икотехномическия принос; една от разновидностите на центиталното икокореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическото изпълнение* (ecocorenomic
implementation), последното като общо понятие за икокореномическо
творчество* (ecocorenomic creation) и икокореномическа работа*
(ecocorenomic
work);
общо
понятие
за
творческо
центитално
икокореномическо участие и работно центитално икокореномическо
участие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за изпълнително
центитално икокореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен
икокореномически субтицентит и като изпълнителен икокореномически
диспотант) и изпълнително центитално икокореномическо обтиучастие
(същото като изпълнителен икокореномически обтицентит и като
изпълнителна
центитална
икокореномическа
заделеност)
(вж.
икокореномика). Изпълнителното центитално икокореномическо участие е
форма на съществуване на изпълнителната центитална икокореномическа
енергия (implementationary centital ecocorenomic energy) (вж. икокореномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена центитална икокореномическа активност* (implementationary centital
ecocorenomic activity) (вж. икокореномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена центитална икокореномическа активност, а чрез нея
е и кинестично разпредметена изпълнителена центитална икокореномическа потенциалност* (implementationary centital ecocorenomic potentiality)
(вж. икокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
изпълнителното икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

ИП центитално
икореномическо
участие;
ИП икореномически центит
(ИП центитално
икореномическо
участие)

ИП центитално
икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически центит
(ИП центитално
икоуниреномическо участие)

ИП центитално
икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтицентит
(ИП икореномически диспотант)

ИП центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтицентит
(ИП икоуниреномически диспотант)

ИП центитално
икореномическо
обтиучастие;
ИП икореномически обтицентит
(ИП центитална
икореномическа
заделеност)

ИП центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтицентит
(ИП центитална
икоуниреномическа заделеност)

ИП центитално
икокореномическо участие;
ИП икокореномически центит
(ИП центитално
икокореномическо участие)

ИП центитално
икокореномическо субтиучастие;
ИП икокореномически субтицентит
(ИП икокореномически диспотант)

ИП центитално
икокореномическо обтиучастие;
ИП икокореномически обтицентит
(ИП центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително центитално икокореномическо участие и неговите разновидности
(ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
изпълнително центитално икокореномическо субтиучастие (изпълнителен
икокореномически субтицентит) и (2) изпълнително центитално икокореномическо обтиучастие (изпълнителен икокореномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното центитално икокореномическо участие са: изпълнително възпроизводствено центитално икокореномическо участие*
(implementationary reproductional centital ecocorenomic participation (share)), изпълнително производствено центитално икокореномическо участие*
(implementationary production centital ecocorenomic participation (share)), изпълнително
разменно
центитално
икокореномическо
участие*
(implementationary exchange centital ecocorenomic participation (share)), изпълнително разпределително центитално икокореномическо участие*
(implementationary distributional centital ecocorenomic participation (share)), изпълнително потребително центитално икокореномическо участие*
(implementationary consumption centital ecocorenomic participation (share)), изпълнително стопанствено центитално икокореномическо участие*
(implementationary protoeconomizing centital ecocorenomic participation (share)),
изпълнително следпроизводствено центитално икокореномическо участие* (implementationary post-production centital ecocorenomic participation
(share)), изпълнително предипотребително центитално икокореномическо
участие* (implementationary before-consumption centital ecocorenomic
participation (share)), изпълнително посредническо центитално икокореномическо участие* (implementationary intermediationary centital ecocorenomic
participation (share)), изпълнително бизнес центитално икокореномическо
участие* (implementationary business centital ecocorenomic participation (share)),
изпълнително алокативно центитално икокореномическо участие*
(implementationary allocative centital ecocorenomic participation (share)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително центитално икокореномическо участие* (individual implementationary centital ecocorenomic participation (share)),
фирмено изпълнително центитално икокореномическо участие* (firm
implementationary centital ecocorenomic participation (share)), обществено изпълнително
центитално
икокореномическо
участие*
(social
implementationary centital ecocorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително центитално усвоявано икокореномическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие* (implementationary centital assimilated ecocorenomic participation
(share)) и изпълнително центитално създавано икокореномическо участие* (implementationary centital gived ecocorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното центитално икокореномическо участие са (1)
изпълнително сустатитно центитално икокореномическо участие*
(implementationary sustatitic centital ecocorenomic participation (share)) [същото
като
изпълнителен
центитален
икокореномически
сустатит*
(implementationary centital ecocorenomic sustatite)], (2) изпълнително субстатно центитално икокореномическо участие* (implementationary
substatum centital ecocorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен центитален икокореномически субстат* (implementationary centital
ecocorenomic substatum)], (3) изпълнително запасово центитално икокореномическо участие* (implementationary stock centital ecocorenomic participation
(share)) [същото като изпълнителен центитален икокореномически запас*
(implementationary centital ecocorenomic stock)], (4) изпълнително сустатантно центитално икокореномическо участие* (implementationary sustatantal
centital ecocorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен центитален
икокореномически
сустатант*
(implementationary
centital
ecocorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икокореномическо участие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното центитално икокореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икокореномическо участие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИКРУ – центитално икокореномическо участие)

Центитално
икокореномическо участие
(ЦТИКРУ)
(центитален
икокореномически субстантит)

Сустатитно
ЦТИКРУ

Субстатно
ЦТИКРУ

Запасово
ЦТИКРУ

Сустатантно
ЦТИКРУ

(центитален
икокореномически
сустатит;

(центитален
икокореномически субстат;

(центитален
икокореномически
запас;

(центитален
икокореномически сустатант;

сустатитен
икокореномически центит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
центит)
центит)

сустатантен
икокореномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно същество на
ЦТИКРУ]

[външно същество на
ЦТИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИКРУ
(сътворителен
центитален
икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ЦТИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ЦТИКРУ

(сътворителен
центитален
икокореномически сустатит;

(сътворителен
центитален
икокореномически субстат;

(сътворителен
центитален
икокореномически запас;

(сътворителен
центитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически центит)

сътворителен
субстатен икокореномически
центит)

сътворителен
запасов икокореномически
центит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа пригодност}

{запасова
центитална
икокореномическа пригодност}

{сустатантна центитална икокореномическа пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа
кореномически
субстанция)
сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИКРУ
(работен центитален икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИКРУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИКРУ

(работен центитален икокореномически сустатит;

(работен центитален икокореномически субстат;

(работен центитален икокореномически
запас;

(работен центитал-ен икокореномически
сустатант;

работен сустатитен икокореномически
центит)

работен субстатен икокореномически центит)

работен запасов икокореномически центит)

работен сустатантен икокореномически
центит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
центи-тална
икокореномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИКРУ
(творчески
центитален
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ЦТИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ЦТИКРУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ЦТИКРУ

(творчески
центитален
икокореномически сустатит;

(творчески центитален икокореномически
субстат;

(творчески
центитален
икокореномически запас;

(творчески
центитален
икокореномически сустатант;

творчески сустатитен икокореномически центит)

творчески субстатен икокореномически центит)

творчески запасов икокореномически центит)

творчески сустатантен икокореномически центит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИКРУ]

[творческо
[творческо вънвъншно
състояшно състоя-ние
ние на общото
на външното
същество на
същество на
ЦТИКРУ]
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИКРУ
(изпълнителен
центитален
икокореномически субстантит)
[външно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ЦТИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИКРУ

(изпълнителен
центитален
икокореномически сустатит;

(изпълнителен
центитален
икокореномически субстат;

(изпълнителен
центитален
икокореномически запас;

(изпълнителен
центитален
икокореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически центит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
центит)

изпълнителен
запасов икокореномически
центит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически центит)

[външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа задоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа задоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа задоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИКРУ
(съзидателен
центитален
икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИКРУ

(съзидателен
центитален
икокореномически сустатит;

(съзидателен
центитален
икокореномически субстат;

(съзидателен
центитален
икокореномически запас;

(съзидателен
центитален
икокореномически сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически центит)

съзидателен
субстатен икокореномически
центит)

съзидателен
запасов икокореномически
центит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа изгодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа игодноност}

{запасова
центитална
икокореномическа изгодност}

{сустатантна центитална икокореномическа изгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИКРУ
(унисъзидателен центитален икокореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
рява-що) запа- ряващо) сустатитно
ЦТИКРУ
сово ЦТИКРУ
тантно
ЦТИКРУ
ЦТИКРУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен центитален
ен центитален
ен центитален
ен центитален
икокореномиикокореномиикокореномиикокореномически субстат;
чески запас;
чески сустачески сустатит;
тант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномицентит)
центит)
чески центит)
чески центит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икокореномическа удовлетвореност}

{запасова
{сустатантна
центитална
центитална
икокореномиикокореномическа удовлет- ческа удовлетвореност}
вореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИКРУ]

(вид специфит
на икокореномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (implementationary centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икореномически обтицентит, изпълнителна центитална икореномическа заделеност, (*)
– изпълнителен центитален икореномически ингредиент, който като обективна
проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икореномически субект [на субстантивностен изпълнителен икореномически субект* (substantivitical implementationary ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за изпълнително трансцентитално
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическо обтиучастие и изпълнително инцентитално икореномическо
обтиучастие (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното
цялостно единство); общо понятие за изпълнителна центитална икономическа
обтизначимост (същото като изпълнителен икономически обтицентит и като
изпълнителен центитален икономически интерес) и изпълнителен центитален икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически обтитранцентит и като изпълнителна центитална икотехномическа задаеност); една от разновидностите на центиталното икореномическо обтиучастие (вж.) и една от разновидностите на трансцентиталното икореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическото
обтиизпълнение* (ecorenomic obtiimplementation), последното като общо понятие за икореномическо обтитворчество* (ecorenomic obticreation) и икореномическа обтиработа* (ecorenomic obtiwork); общо понятие за творческо
центитално икореномическо обтиучастие и работно центитално икореномическо обтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното центитално икореномическо обтиучастие е изпълнителен икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна изпълнителна
оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна изпълнителна
икореномическа
оценка*
(objectively-substantivitical
implementationary ecorenomic appraisement). Изпълнителното центитално
икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на изпълнителената
центитална обтиикореномическа енергия* (implementationary centital
obtiecorenomic energy) (вж. обтиикореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената изпълнителена центитална обтиикореномическа активност* (implementationary centital obtiecorenomic activity) (вж. обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена
центитална обтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена центитална обтиикореномическа потенциалност* (implementationary centital obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителното икореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП центитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
центит
(ИП центитално
икономическо
участие;
ИП центитална
икономическа
значимост)

ИП центитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически центит
(ИП центитално
икотехномическо
участие;
ИП центитален
икотехномически
принос)

ИП центитално
икореномическо
участие;
ИП икореномически центит
(ИП центитално
икореномическо
участие)

ИП центитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтицентит
(ИП икономически
диспотант)

ИП центитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтицентит
(ИП икотехномически диспотант)

ИП центитално
икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтицентит
(ИП икореномически диспотант)

ИП центитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтицентит
(ИП центитална
икономическа заделеност;
ИП центитален
икономически интерес)

ИП центитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтицентит
(ИП центитална
икотехномическа
заделеност;
ИП центитална
икотехномическа
зададеност)

ИП центитално
икореномическо
обтиучастие;
ИП икореномически обтицентит
(ИП центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително центитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на изпълнителното центитално
икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, обти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на изпълнителното центитално икореномическо обтиучастие са (1)
изпълнителната центитална икономическа обтизначимост (икономически
обтицентит) и (2) изпълнителният центитален икотехномически обтипринос (икотехномически обтицентит).
Изпълнителната центитална икономическа обтизначимост и изпълнителният центитален икотехномически обтипринос като разновидности на изпълнителното центитално икореномическо обтиучастие (то е или изпълнителна
центитална икономическа обтизначимост, или изпълнителен центитален икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство)
и като двойка образуват изпълнителен центитален дялов икореномически
обтидиспозат (implementationary centital partitionary ecorenomic obtidisposate)
(вид икореномически диспозат), а самото изпълнително центитално икореномическо обтиучастие е изпълнителен центитален дялов икореномически
обтидиспозант (implementationary centital partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на
изпълнителния центитален дялов икореномически обтидиспозант cobpardis
(на изпълнителното икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на изпълнителната центитална икономическа обтизначимост
cobpardis и изпълнителния центитален икотехномически обтипринос
cobpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В гранцтите на изпълнителния центитален дялов икореномически обтидиспозат изпълнителната
центитална икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е изпълнителна центитална икономическа оценка*
(implementationary centital economic estimatе) на изпълнителния центитален
икотехномически обтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating
/estimation/ economic function)
cobpardis = Ecobpardis (cobpardis)
(вж. икономическа оценка), където Ecobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), cobpardis =
ciobpardis е общата изпълнителна центитална икономическа оценка на
изпълнителния центитален икотехномически обтипринос (total implementationary centital economic estimatе of the implementationary centital ecotechnomic
obticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------cobpardis
acobpardis =
cobpardis
е средната изпълнителна центитална икономическа оценка на изпълнителния центитален икотехномически обтипринос (average implementationary centital economic estimatе of the implementationary centital ecotechnomic obticontribution) и
mcobpardis =

dcobpardis
d cobpardis

е пределната изпълнителна центитална икономическа оценка на изпълнителния центитален икотехномически обтипринос (marginal implementationary centital economic estimatе of the implementationary centital ecotechnomic
obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното центитално икореномическо обтиучастие са: изпълнително възпроизводствено центитално икореномическо обтиучастие* (implementationary reproductional centital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), изпълнително производствено центитално икореномическо
обтиучастие*
(implementationary
production
centital
ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), изпълнително разменно центитално икореномическо обтиучастие* (implementationary exchange centital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), изпълнително разпределително центитално
икореномическо обтиучастие* (implementationary distributional centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително потребително центитално икореномическо обтиучастие* (implementationary consumption
centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително стопанствено
центитално
икореномическо
обтиучастие*
(implementationary
protoeconomizing centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително следпроизводствено центитално икореномическо обтиучастие*
(implementationary post-production centital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), изпълнително предипотребително центитално икореномическо обтиучастие* (implementationary before-consumption centital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), изпълнително посредническо центитално икореномическо обтиучастие* (implementationary intermediationary centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително бизнес центитално
икореномическо обтиучастие* (implementationary business centital ecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------obtiparticipation (obtishare)), изпълнително алокативно центитално икореномическо обтиучастие* (implementationary allocative centital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително центитално икореномическо обтиучастие* (individual implementationary
centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено изпълнително центитално икореномическо обтиучастие* (firm implementationary centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено изпълнително центитално икореномическо обтиучастие* (social implementationary centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително центитално усвоявано икореномическо обтиучастие* (implementationary centital assimilated ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и изпълнително центитално създавано икореномическо обтиучастие* (implementationary centital gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното центитално икореномическо обтиучастие са (1)
изпълнително сустатитно центитално икореномическо обтиучастие*
(implementationary sustatitic centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен центитален икореномически обтисустатит*
(implementationary centital ecorenomic obtisustatite)], (2) изпълнително субстатно центитално икореномическо обтиучастие* (implementationary
substatum centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен центитален икореномически обтисубстат* (implementationary
centital ecorenomic obtisubstatum)], (3) изпълнително запасово центитално
икореномическо обтиучастие* (implementationary stock centital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен центитален икореномически обтизапас* (implementationary centital ecorenomic obtistock)], (4)
изпълнително сустатантно центитално икореномическо обтиучастие*
(implementationary sustatantal centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като изпълнителен центитален икореномически обтисустатант* (implementationary centital ecorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икореномическо
обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното центитално икореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИРОУ – центитално икореномическо обтиучастие)

Центитално
икореномическо обтиучастие
(ЦТИРОУ)
(центитален
икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИРОУ

Субстатно
ЦТИРОУ

Запасово
ЦТИРОУ

Сустатантно
ЦТИРОУ

(центитален
икореномически обтисустатит;

(центитален
икореномически обтисубстат;

(центитален
икореномически обтизапас;

(центитален
икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтицентит)

субстатен икореномически
обтицентит)

запасов икореномически обтицентит)

сустатитен
икореномически обтицентит)

[вътрешно същество на
ЦТИРОУ]

[външно същество на
ЦТИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИРОУ]

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

[цялостно същество на
ЦТИРОУ]
(вид икореномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИРОУ
(сътворителен
центитален
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИРОУ

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален
икореномически обтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтицентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икореномически обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обти-центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа обтипригодност}

{субстатна
центитална
икореномическа обтипригодност}

{запасова центитална икореномическа
обтипригодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИРОУ
(работен центитален икореноми-чески обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИРОУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИРОУ

(работен центитален икореномически обтисустатит;

(работен центитален икореномически обтисубстат;

(работен центитален икореномически обтизапас;

(работен центитален икореномически обтисустатант;

работен сустатитен икореномически
обтицентит)

работен субстатен икореномически обтиинцентит)

работен запасов
икореномически обтицентит)

работен сустатантен икореномически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИРОУ
(творчески
центитален
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИРОУ

(творчески центитален икорено-мически обтисустатит;

(творчески центитален икорено-мически обтисубстат;

(творчески центитален икореномически обтизапас;

(творчески центитален икорено-мически обтисустатант;

творчески сустатитен икореномически обтицентит)

творчески субстатен икореномически обтицентит)

творчески запасов икореномически обтицентит)

творчески сустатантен икореномически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИРОУ
(изпълнителен
центитален
икореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИРОУ

(изпълнителен
центитален
икореномически обтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икореномически обтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икореномически обтизапас;

(изпълнителен
центитален
икореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
обтицентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
обтицентит)

изпълнителен
запасов икореномически обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически обтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа обтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИРОУ
(съзидателен
центитален
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ЦТИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИРОУ

(съзидателен
центитален
икореномически обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икореномически обтисубстат;

(съзидателен
центитален
икореномически обтизапас;

(съзидателен
центитален
икореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
обтицентит)

съзидателен
субстатен икореномически
обтицентит)

съзидателен
запасов икореномически обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИРОУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същество
тво на
на ЦТИРОУ]
ЦТИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икореномическа обтиигодноност}

{запасова центитална икореномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)

148

1136

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ЦТИРОУ
ЦТИРОУ
ЦТИРОУ
ЦТИРОУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИРОУ
(унисъзидателен центитален икореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен центитален
икореномически обтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икореномически обтисубстат;

(унисъзидателен центитал-ен
икореномически запас;

(унисъзидателен центитален
икореномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
обтицентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
обтицентит)

унисъзидателен
запасов икореномически обтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически обтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИРОУ]

[цялостно със[цялостно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същество
тво на
на ЦТИРОУ]
ЦТИРОУ]
{запасова цен{субстатна
титална икоценти-тална
реномическа
икореномичесобтиудовлека обтиудовлетвореност}
твореност}

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

{сустатантна
центитална
икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (implementationary centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икореномически субтицентит, изпълнителен икореномически диспотант, (*) – изпълнителен центитален икореномически ингредиент, който като субективна
проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икореномически субект [на субстантивностен изпълнителен икореномически субект* (substantivitical implementationary ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за изпълнително трансцентитално
икореномическо субтиучастие и изпълнително инцентитално икореномическо
субтиучастие (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното
149

1137

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------цялостно единство); общо понятие за изпълнителна центитална икономическа
субтизначимост (същото като изпълнителен икономически субтицентит и
като изпълнителен икономически диспотант) и изпълнителен центитален
икотехномически субтипринос (същото като изпълнителен икотехномически
субтитранцентит и като изпълнителен икотехномически диспотант); една
от разновидностите на центиталното икореномическо субтиучастие (вж.) и
един от конкретните изрази на икореномическото субтиизпълнение*
(ecorenomic subtiimplementation), последното като общо понятие за икореномическо субтитворчество* (ecorenomic subticreation) и икореномическа
субтиработа* (ecorenomic subtiwork); общо понятие за творческо центитално икореномическо субтиучастие и работно центитално икореномическо
субтиучастие, но не и двете аедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното центитално икореномическо субтиучастие е изпълнителен икореномически ингредиент в качеството
му на субективно-изисквана субстантивностна изпълнителна оценка или
още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
изпълнителна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна изпълнителна
икореномическа оценка* (subjectively-substantivitical implementationary
ecorenomic appraisement). Изпълнителното центитално икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на изпълнителената центитална субтиикореномическа енергия* (implementationary centital subtiecorenomic
energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на
приложената изпълнителена центитална субтиикореномическа активност* (implementationary centital subtiecorenomic activity) (вж. субтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена центитална
субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена
центитална
субтиикореномическа
потенциалност*
(implementationary centital subtiecorenomic potentiality) (вж. субтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителното икореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП центитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
центит
(ИП центитално
икономическо
участие;
ИП центитална
икономическа значимост)

ИП центитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически центит
(ИП центитално
икотехномическо
участие;
ИП центитален
икотехномически
принос)

ИП центитално
икореномическо
участие;
ИП икореномически центит
(ИП центитално
икореномическо
участие)

ИП центитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтицентит
(ИП икономически
диспотант)

ИП центитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтицентит
(ИП икотехномически диспотант)

ИП центитално
икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтицентит
(ИП икореномически диспотант)

ИП центитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтицентит
(ИП центитална
икономическа заделеност;
ИП центитален
икономически интерес)

ИП центитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтицентит
(ИП центитална
икотехномическа
заделеност;
ИП центитална
икотехномическа
зададеност)

ИП центитално
икореномическо
обтиучастие;
ИП икореномически обтицентит
(ИП центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително центитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на изпълнителното центитално
икореномическо участие (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на изпълнителното центитално икореномическо субтиучастие са (1)
изпълнителна центитална икономическа субтизначимост (изпълнителен икономически субтицентит) и (2) изпълнителен центитален икотехномически
субтипринос (изпълнителен икотехномически субтицентит).
Изпълнителната центитална икономическа субтизначимост и изпълнителният центитален икотехномически субтипринос като разновидности на изпълнителното центиталното икореномическо субтиучастие (то е или изпълнителна
центитална икономическа субтизначимост, или изпълнителен центитален икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство)
и като двойка образуват изпълнителен центитален дялов икореномически
субтидиспозат
(implementationary
centital
partitionary
ecorenomic
subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото изпълнително центитално икореномическо субтиучастие е изпълнителен центитален дялов икореномически субтидиспозант (implementationary centital partitionary
ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за
определеността на изпълнителния центиталния дялов икореномически субтидиспозант csubpardis (на изпълнителното икореномическо субтиучастие) е, че
двете му разновидности в лицето на изпълнителната центитална икономическа субтизначимост csubpardis и изпълнителния центитален икотехномически субтипринос icsubpardis се намират във взаимозависимост помежду си.
В гранцтите на изпълнителния центитален дялов икореномически субтидиспозат изпълнителната центитална икономическа субтизначимост (изпълняваща
ролята на икореномическо явление) е изпълнителна центитална икономическа оценка* (implementationary centital economic estimatе) на изпълнителния
центитален икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция*
(estimating /estimation/ economic function)
csubpardis = Ecsubpardis (icsubpardis)
(вж. икономическа оценка), където Ecsubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), csubpardis
= tcsubpardis е общата изпълнителна центитална икономическа оценка на
изпълнителния центитален икотехномически субтипринос (total implementationary centital economic estimatе of the implementationary centital ecotechnomic subticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------csubpardis
acsubpardis =
csubpardis
е средната изпълнителна центитална икономическа оценка на изпълнителния центитален икотехномически субтипринос (average implementationary centital economic estimatе of the implementationary centital ecotechnomic
subticontribution) и
mcsubpardis =

dcsubpardis
d csubpardis

е пределната изпълнителна центитална икономическа оценка на изпълнителния центитален икотехномически субтипринос (marginal implementationary centital economic estimatе of the implementationary centital ecotechnomic
subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното центитално икореномическо субтиучастие са: изпълнително възпроизводствено центитално икореномическо субтиучастие* (implementationary reproductional centital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), изпълнително производствено центитално икореномическо
субтиучастие*
(implementationary
production
centital
ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), изпълнително разменно центитално икореномическо субтиучастие* (implementationary exchange centital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), изпълнително разпределително центитално
икореномическо субтиучастие* (implementationary distributional centital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително потребително центитално икореномическо субтиучастие* (implementationary consumption
centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително стопанствено центитално икореномическо субтиучастие* (implementationary
protoeconomizing centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително следпроизводствено центитално икореномическо субтиучастие*
(implementationary post-production centital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), изпълнително предипотребително центитално икореномическо субтиучастие* (implementationary before-consumption centital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително посредническо центитално
икореномическо
субтиучастие*
(implementationary
intermediationary centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително
бизнес
центитално
икореномическо
субтиучастие*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(implementationary business centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
изпълнително алокативно центитално икореномическо субтиучастие*
(implementationary allocative centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително центитално икореномическо субтиучастие* (individual implementationary centital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), фирмено изпълнително центитално икореномическо субтиучастие* (firm implementationary centital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), обществено изпълнително центитално икореномическо субтиучастие* (social implementationary centital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително центитално усвоявано икореномическо субтиучастие* (implementationary centital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и изпълнително центитално създавано икореномическо
субтиучастие* (implementationary centital gived ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното центитално икореномическо субтиучастие са
(1) изпълнително сустатитно центитално икореномическо субтиучастие* (implementationary sustatitic centital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като изпълнителен центитален икореномически субтисустатит* (implementationary centital ecorenomic subtisustatite)], (2) изпълнително субстатно центитално икореномическо субтиучастие*
(implementationary substatum centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като изпълнителен центитален икореномически субтисубстат*
(implementationary centital ecorenomic subtisubstatum)], (3) изпълнително запасово центитално икореномическо субтиучастие* (implementationary stock
centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен
центитален икореномически субтизапас* (implementationary centital
ecorenomic subtistock)], (4) изпълнително сустатантно центитално икореномическо субтиучастие* (implementationary sustatantal centital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен центитален икореномически субтисустатант* (implementationary centital ecorenomic
subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
центиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценност-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното центитално икореномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на центиталното икореномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИРСУ – центитално икореномическо субтиучастие)

Центитално
икореномическо субтиучастие (ЦТИРСУ)
(центитален
икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИРСУ

Субстатно
ЦТИРСУ

Запасово
ЦТИРСУ

Сустатантно
ЦТИРСУ

(центитален
икореномически субтисустатит;

(центитален
икореномически субтисубстат;

(центитален
икореномически субтизапас;

(центитален
икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтицентит)

субстатен икореномически
субтицентит)

запасов икореномически
субтицентит)

сустатитен
икореномически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИРСУ]

[вътрешно същество на
ЦТИРСУ]

[външно същество на
ЦТИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИРСУ
(сътворителен
центитален
икореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ЦТИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИРСУ

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатит;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисубстат;

(сътворителен
центитален
икореномически субтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
запасов икореномически субтицентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтицентит)

сътворителен
сустатитен икореномически
субтицентит)

сътворителен
субстатен икореномически
субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтипригодност}

{субстатна
центитална
икореномическа субтипригодност}

{запасова центитална икореномическа
субтипригодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИРСУ
(работен центитален икореноми-чески
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИРСУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИРСУ

(работен центитален икореномически субтисустатит;

(работен центитален икореномически субтисубстат;

(работен центитален икореномически субтизапас;

(работен центитален икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтицентит)

работен субстатен икореномически субтицентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

158

1146

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Творческо
(ползваемо)
ЦТИРСУ
(творчески
центитален
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИРСУ

(творчески центитален икореномически субтисустатит;

(творчески центитален икореномически субтисубстат;

(творчески центитален икореномически субтизапас;

(творчески центитален икорено-мически
субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтицентит)

творчески субстатен икореномически субтицентит)

творчески запасов икореномически субтицентит)

творчески сустатантен икореномически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИРСУ
(изпълнителен
центитален
икореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИРСУ

(изпълнителен
центитален
икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икореномически субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икореномически субтизапас;

(изпълнителен
центитален
икореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтицентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
субтицентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа субтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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Съзидателно
(изгодно)
ЦТИРСУ
(съзидателен
центитален
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ЦТИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИРСУ

(съзидателен
центитален
икореномически субтисустатит;

(съзидателен
центитален
икореномически субтисубстат;

(съзидателен
центитален
икореномически субтизапас;

(съзидателен
центитален
икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтицентит)

съзидателен
субстатен икореномически
субтицентит)

съзидателен
запасов икореномически субтицентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИРСУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на вънтояние на вътшното
същество
решното същесна ЦТИРСУ]
тво на
ЦТИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икореномическа субтиигодноност}

{запасова центитална икореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ЦТИРСУ
ЦТИРСУ
ЦТИРСУ
ЦТИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИРСУ
(унисъзидателен центитален икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен центитален
икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икореномически субтисубстат;

(унисъзидателен центитал-ен
икореномически запас;

(унисъзидателен центитален
икореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
субтицентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
субтицентит)

унисъзидателен
запасов икореномически субтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически субтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИРСУ]

[цялостно със[цялостно състояние на вънто-яние на вътшното
същество
решното същесна ЦТИРСУ]
тво на
ЦТИРСУ]
{запасова цен{субстатна
титална икоцентитална
реномическа
икореномичессубтиудовлетка субтиудоввореност}
летвореност}

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

{сустатантна
центитална
икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(implementationary centital ecorenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), изпълнителен икореномически центит, (*)
– изпълнителен центитален икореномически ингредиент, който количествено
определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на изпълнителен икореномически субект [на субстантивностен изпълнителен икореномически субект* (substantivitical
implementationary ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за изпълнително трансцентитално икореномическо участие
и изпълнително инцентитално икореномическо участие (той е или едното, или
другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за
изпълнителна центитална икономическа значимост (същото като изпълните162

1150

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------лен икономически центит) и изпълнителен центитален икотехномически принос (същото като изпълнителен икотехномически центит), както и общо понятие за изпълнително центитално икореномическо субтиучастие (същото
като изпълнителен икореномически субтицентит и като изпълнителен икореномически диспотант) и изпълнително центитално икореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икореномически обтицентит и като изпълнителна центитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една
от разновидностите на центиталното икореномическо участие (вж.) и един от
конкретните изрази на икореномическото изпълнение* (ecorenomic
implementation), последното като общо понятие за икореномическо творчество* (ecorenomic creation) и икореномическа работа* (ecorenomic work); общо понятие за творческо центитално икореномическо участие и работно
центитално икореномическо участие, но не и двете заедно в тяхното цялостно
единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното
центитално икореномическо участие е форма на съществуване на изпълнителната центитална икореномическа енергия (implementationary centital
ecorenomic energy) (вж. икореномическа дейност) и отношение на признаване
на приложената изпълнителена центитална икореномическа активност*
(implementationary centital ecorenomic activity) (вж. икореномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена центитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена
центитална икореномическа потенциалност* (implementationary centital
ecorenomic potentiality) (вж. икореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една
от разновидностите на изпълнителното икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИП центитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
центит
(ИП центитално
икономическо
участие;
ИП центитална
икономическа значимост)

ИП центитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически центит
(ИП центитално
икотехномическо
участие;
ИП центитален
икотехномически
принос)

ИП центитално
икореномическо
участие;
ИП икореномически центит
(ИП центитално
икореномическо
участие)

ИП центитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтицентит
(ИП икономически
диспотант)

ИП центитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтицентит
(ИП икотехномически диспотант)

ИП центитално
икореномическо
субтиучастие;
ИП икореномически субтицентит
(ИП икореномически диспотант)

ИП центитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтицентит
(ИП центитална
икономическа заделеност;
ИП центитален
икономически интерес)

ИП центитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтицентит
(ИП центитална
икотехномическа
заделеност;
ИП центитална
икотехномическа
зададеност)

ИП центитално
икореномическо
обтиучастие;
ИП икореномически обтицентит
(ИП центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително центитално икореномическо участие и неговите разновидности
(ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на изпълнителното центитално икореномическо участие са (1) изпълнителна центитална икономическа значимост (изпълнителен икономически
центит) и (2) изпълнителен центитален икотехномически принос (изпълнителен икотехномически центит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) изпълнително центитално икореномическо
субтиучастие (изпълнителен икореномически субтицентит) и (2) изпълнително центитално икореномическо обтиучастие (изпълнителен икореномически обтицентит).
Изпълнителната центитална икономическа значимост и изпълнителният
центитален икотехномически принос като разновидности на изпълнителното
центитално икореномическо участие (то е или изпълнителна центитална икономическа значимост, или изпълнителен центитален икотехномически принос,
но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват изпълнителен
центитален
дялов
икореномически
диспозат
(implementationary centital partitionary ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а самото изпълнително центитално икореномическо участие е
изпълнителен
центитален
дялов
икореномически
диспозант
(implementationary centital partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на изпълнителния центитален
дялов икореномически диспозант cpardis (на икореномическото участие) е, че
двете му разновидности в лицето на изпълнителната центитална икономическа значимост cpardis и изпълнителния центитален икотехномически принос cpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В гранцтите на изпълнителния центиталения дялов икореномически диспозат изпълнителната
центитална икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо
явление)
е
изпълнителна
центитална
икономическа
оценка*
(implementationary centital economic estimatе) на изпълнителния центитални
икотехномически принос (изпълняващ ролята на икореномическа същност).
Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating
/estimation/ economic function)
cpardis = Ecpardis (cpardis)
(вж. икономическа оценка), където Ecpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), cpardis =
tcpardis е общата изпълнителна центитална икономическа оценка на из-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пълнителния центитален икотехномически принос (total implementationary
centital economic estimatе of the implementationary centital ecotechnomic contribution),
acpardis =

cpardis
cpardis

е средната изпълнителна центитална икономическа оценка на изпълнителния центитален икотехномически принос (average implementationary
centital economic estimatе of the implementationary centital ecotechnomic contribution) и
mcpardis =

dcpardis
d cpardis

е пределната изпълнителна центитална икономическа оценка на изпълнителния центитален икотехномически принос (marginal implementationary
centital economic estimatе of the implementationary centital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното центитално икореномическо участие са: изпълнително възпроизводствено центитално икореномическо участие*
(implementationary reproductional centital ecorenomic participation (share)), изпълнително производствено центитално икореномическо участие*
(implementationary production centital ecorenomic participation (share)), изпълнително
разменно
центитално
икореномическо
участие*
(implementationary exchange centital ecorenomic participation (share)), изпълнително
разпределително
центитално
икореномическо
участие*
(implementationary distributional centital ecorenomic participation (share)), изпълнително
потребително
центитално
икореномическо
участие*
(implementationary consumption centital ecorenomic participation (share)), изпълнително
стопанствено
центитално
икореномическо
участие*
(implementationary protoeconomizing centital ecorenomic participation (share)),
изпълнително следпроизводствено центитално икореномическо участие*
(implementationary post-production centital ecorenomic participation (share)), изпълнително предипотребително центитално икореномическо участие*
(implementationary before-consumption centital ecorenomic participation (share)),
изпълнително посредническо центитално икореномическо участие*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(implementationary intermediationary centital ecorenomic participation (share)),
изпълнително
бизнес
центитално
икореномическо
участие*
(implementationary business centital ecorenomic participation (share)), изпълнително
алокативно
центитално
икореномическо
участие*
(implementationary allocative centital ecorenomic participation (share)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително центитално икореномическо участие*
(individual implementationary centital ecorenomic participation (share)), фирмено
изпълнително
центитално
икореномическо
участие*
(firm
implementationary centital ecorenomic participation (share)), обществено изпълнително центитално икореномическо участие* (social implementationary
centital ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително центитално усвоявано икореномическо
участие* (implementationary centital assimilated ecorenomic participation (share))
и изпълнително центитално създавано икореномическо участие* (implementationary centital gived ecorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното центитално икореномическо участие са (1) изпълнително сустатитно центитално икореномическо участие*
(implementationary sustatitic centital ecorenomic participation (share)) [същото като
изпълнителен
центитален
икореномически
сустатит*
(implementationary centital ecorenomic sustatite)], (2) изпълнително субстатно
центитално икореномическо участие* (implementationary substatum centital
ecorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен центитален
икореномически субстат* (implementationary centital ecorenomic substatum)],
(3) изпълнително запасово центитално икореномическо участие*
(implementationary stock centital ecorenomic participation (share)) [същото като
изпълнителен центитален икореномически запас* (implementationary
centital ecorenomic stock)], (4) изпълнително сустатантно центитално
икореномическо участие* (implementationary sustatantal centital ecorenomic
participation (share)) [същото като изпълнителен центитален икореномически сустатант* (implementationary centital ecorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното центитално икореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на центиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ЦТИРУ – центитално икореномическо участие)

Центитално
икореномическо участие
(ЦТИРУ)
(центитален
икореномически субстантит)

Сустатитно
ЦТИРУ

Субстатно
ЦТИРУ

Запасово
ЦТИРУ

Сустатантно
ЦТИРУ

(центитален
икореномически сустатит;

(центитален
икореномически субстат;

(центитален
икореномически запас;

(центитален
икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически центит)

субстатен икореномически
центит)

запасов икореномически
центит)

сустатитен
икореномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИРУ]

[вътрешно същество на
ЦТИРУ]

[външно същество на
ЦТИРУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

168

1156

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Сътворително
(пригодно)
ЦТИРУ
(сътворителен
центитален
икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа пригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ЦТИРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ЦТИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово ЦТИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИРУ

(сътворителен
центитален икореномически
сустатит;

(сътворителен
центитален икореномически
субстат;

(сътворителен
центитален
икореномически запас;

(сътворителен
центитален
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
центит)

сътворителен
субстатен икореномически
центит)

сътворителен
запасов икореномически центит)

сътворителен
сустатантен
икореномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИРУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икореномическа пригодност}

{запасова центитална икореномическа
пригодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа пригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИРУ
(работен центитален икореноми-чески
субстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИРУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИРУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИРУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИРУ

(работен центитален икореномически сустатит;

(работен центитален икореномически субстат;

(работен центитален икореномически запас;

(работен центитален икореномически сустатант;

работен сустатитен икореномически центит)

работен субстатен икореномически центит)

работен запасов
икореномически центит)

работен сустатантен икореномически центит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа сметна задоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа сметна задоволеност}

{запасова центитална икореномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИРУ
(творчески
центитален
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИРУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ЦТИРУ

(творчески центитален икореномически сустатит;

(творчески центитален икореномически субстат;

(творчески центитален икорено-мически запас;

(творчески центитален икореномически сустатант;

творчески сустатитен икореномически центит)

творчески субстатен икореномически центит)

творчески запасов икореномически центит)

творчески сустатантен икореномически центит)

[творческо външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{запасова центитална икореномическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ЦТИРУ
(изпълнителен
центитален
икореномически субстантит)
[външно състояние на
ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа задоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИРУ

(изпълнителен
центитален икореномически
сустатит;

(изпълнителен
центитален икореномически
субстат;

(изпълнителен
центитален
икореномически запас;

(изпълнителен
центитален
икореномически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
центит)

изпълнителен
субстатен икореномически
центит)

изпълнителен
запасов икореномически центит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически
центит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИРУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа задоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа задоволеност}

{запасова центитална икоре-номическа
задоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИРУ
(съзидателен
центитален
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ЦТИРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ЦТИРУ

(съзидателен
центитален икореномически
сустатит;

(съзидателен
центитален икореномически
субстат;

(съзидателен
центитален
икореномически запас;

(съзидателен
центитален
икореномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
центит)

съзидателен
субстатен икореномически
центит)

съзидателен
запасов икореномически центит)

съзидателен
сустатантен
икореномически
центит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ЦТИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ЦТИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа изгодност}

{субстатна
центитална
икореномическа игодноност}

{запасова центитална икореномическа
изгодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИРУ
(унисъзидателен центитален икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа удовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
ЦТИРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ЦТИРУ
ЦТИРУ
ЦТИРУ

(унисъзидател(унисъзидателен центитален
ен центитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(унисъзидателен центитален
икореномически запас;

(унисъзидателен центитален
икореномически
сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
центит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
центит)

унисъзидателен
запасов икореномически инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически
центит)

[цялостно състояние на цялостното същество на ЦТИРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ЦТИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ЦТИРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икореномическа удовлетвореност}

{запасова центитална икореномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икореномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (implementationary centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен
икоуниреномически обтицентит, изпълнителна центитална икоуниреномическа заделеност, (*) – изпълнителен центитален икоуниреномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието
(като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й
на изпълнителен икоуниреномически субект [на субстантивностен изпълнителен икоуниреномически субект* (substantivitical implementationary
ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; общо понятие за изпълнително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и
изпълнително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (той е или
едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); из174
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пълнителна центитална икономическа обтизначимост (същото като изпълнителен икономически обтицентит и като изпълнителен центитален икономически интерес) и изпълнителен центитален икотехномически обтипринос
(същото като изпълнителен икотехномически обтитранцентит и като изпълнителна центитална икотехномическа задаеност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на центиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическото обтиизпълнение* (ecounirenomic obtiimplementation), последното като
общо понятие за икоуниреномическо обтитворчество* (ecounirenomic
obticreation) и икоуниреномическа обтиработа* (ecounirenomic obtiwork);
общо понятие за творческо центитално икоуниреномическо обтиучастие и
работно центитално икоуниреномическо обтиучастие, но не и двете заедно в
тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Изпълнителното центитално икоуниреномическо обтиучастие е изпълнителен
икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна изпълнителна оценка или още е обективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна изпълнителна икоуниреномическа оценка*
(objectively-substantivitical implementationary ecounirenomic appraisement). Изпълнителното центитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на изпълнителената центитална обтиикоуниреномическа
енергия* (implementationary centital obtiecounirenomic energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена
центитална
обтиикоуниреномическа
активност*
(implementationary centital obtiecounirenomic activity) (вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена центитална
обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
изпълнителена центитална обтиикоуниреномическа потенциалност*
(implementationary centital obtiecounirenomic potentiality) (вж. обтиикоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителното икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИП центитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
центит
(ИП центитално
икономическо
участие;
ИП центитална
икономическа
значимост)

ИП центитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически центит
(ИП центитално
икотехномическо
участие;
ИП центитален
икотехномически
принос)

ИП центитално
икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически центит
(ИП центитално
икоуниреномическо участие)

ИП центитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтицентит
(ИП икономически
диспотант)

ИП центитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтицентит
(ИП икотехномически диспотант)

ИП центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтицентит
(ИП икоуниреномически диспотант)

ИП центитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтицентит
(ИП центитална
икономическа заделеност;
ИП центитален
икономически интерес)

ИП центитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтицентит
(ИП центитална
икотехномическа
заделеност;
ИП центитална
икотехномическа
зададеност)

ИП центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обти-центит
(ИП центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително центитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на
разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното центитално икоуниреномическо обтиучастие са:
изпълнително възпроизводствено центитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary reproductional centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)),
изпълнително
производствено
центитално
икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary production centital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително разменно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary exchange centital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително разпределително
центитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(implementationary
distributional centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително
потребително
центитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(implementationary consumption centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), изпълнително стопанствено центитално икоуниреномическо
обтиучастие* (implementationary protoeconomizing centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), изпълнително следпроизводствено центитално
икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary post-production centital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително предипотребително центитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary
before-consumption centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), изпълнително посредническо центитално икоуниреномическо обтиучастие*
(implementationary intermediationary centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), изпълнително бизнес центитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary business centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), изпълнително алокативно центитално икоуниреномическо
обтиучастие*
(implementationary
allocative
centital
ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително центитално икоуниреномическо обтиучастие* (individual implementationary
centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено изпълнително
центитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm implementationary
centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено изпълнително
центитално икоуниреномическо обтиучастие* (social implementationary
centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително центитално усвоявано икоуниреномическо
обтиучастие*
(implementationary
centital
assimilated
ecounirenomic
177
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------obtiparticipation (obtishare)) и изпълнително центитално създавано икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary centital gived ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното центитално икоуниреномическо обтиучастие са
(1) изпълнително сустатитно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary sustatitic centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като изпълнителен центитален икоуниреномически
обтисустатит* (implementationary centital ecounirenomic obtisustatite)], (2)
изпълнително субстатно центитално икоуниреномическо обтиучастие*
(implementationary substatum centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като изпълнителен центитален икоуниреномически обтисубстат* (implementationary centital ecounirenomic obtisubstatum)], (3) изпълнително
запасово
центитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(implementationary stock centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен центитален икоуниреномически обтизапас*
(implementationary centital ecounirenomic obtistock)], (4) изпълнително сустатантно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary
sustatantal centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен
центитален
икоуниреномически
обтисустатант*
(implementationary centital ecounirenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност
и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното центитално икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИУРОУ – центитално икоуниреномическо обтиучастие)

Центитално
икоуниреномическо обтиучастие
(ЦТИУРОУ)
(центитален
икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИУРОУ

Субстатно
ЦТИУРОУ

Запасово
ЦТИУРОУ

Сустатантно
ЦТИУРОУ

(центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(центитален
икоуниреномически
обтизапас;

(центитален
икоуниреномически обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтицентит)

субстатен ико- запасов икоууниреномичес- ниреномически обтицентит) ки обтицентит)

сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИУРОУ]

[вътрешно същество на
ЦТИУРОУ]

[външно същество на
ЦТИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИУРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИУРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИУРОУ

(сътворителен
центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически обтизапас;

(сътворителен
центитален икореномически
обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически обтицентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
{субстатна
центитална
центитална
(вид икоунирено- икоуниреноми- икоуниреномимически специ- ческа обтипри- ческа обтиприфант)
годност}
годност}

{запасова центитална икоуниреномическа обтипригодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа обтипригодност}

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
ЦТИУРОУ
(сътворителен
центитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИУРОУ
(работен центитален икоуниреномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИУРОУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИУРОУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИУРОУ

(работен центитален икоуниреномически
обтисустатит;

(работен центитален икоуниреномически
обтисубстат;

(работен центитален икоуниреномически
обтизапас;

(работен центитален икоуниреномически
обтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
обтицентит)

работен субстатен икоуниреномически обтицентит)

работен запасов
икоуниреномически обтицентит)

работен сустатантен икоуниреномически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИУРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа сметнаобти задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИУРОУ
(творчески
центитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа ползваема
обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ЦТИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИУРОУ

(творчески центитален икоуниреномически
обтисустатит;

(творчески центитален икоуниреномически
обтисубстат;

(творчески центитален икоуниреномически
обтизапас;

(творчески центитален икоуниреномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтицентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтицентит)

творчески запасов икоуниреномически обтицентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтицентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ЦТИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИУРОУ
(изпълнителен
центитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИУРОУ

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
центитален икоуниреномически
обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтицентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтицентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИУРОУ
(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ЦТИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ЦТИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИУРОУ

(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
центитален икоуниреномически
обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтицентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтицентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа обтиигодно-ност}

{запасова центитална икоуниреномическа обтиизгодност}

{сустатантна
центи-тална
икоуниреномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРОУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИУРОУ
(унисъзидателен центитален икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоЦТИУРОУ
ЦТИУРОУ
во ЦТИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ЦТИУРОУ

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(унисъзидателен центита-лен
икоуниреномически обтизапас;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически обтицентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
обтицентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
обтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ЦТИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{запасова центитална икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (implementationary centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен
икоуниреномически субтицентит, изпълнителен икоуниреномически диспотант, (*) – изпълнителен центитален икоуниреномически ингредиент, който
като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икоуниреномически субект [на субстантивностен изпълнителен
икоуниреномически субект* (substantivitical implementationary ecounirenomic
subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; общо понятие за изпъл185
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и изпълнително
инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); изпълнителна центитална икономическа субтизначимост (същото като изпълнителен икономически субтицентит и като изпълнителен икономически диспотант) и изпълнителен центитален икотехномически субтипринос (същото като изпълнителен икотехномически субтитранцентит и като изпълнителен икотехномически диспотант), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на центиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.) и един
от конкретните изрази на икоуниреномическото субтиизпълнение*
(ecounirenomic subtiimplementation), последното като общо понятие за икоуниреномическо субтитворчество* (ecounirenomic subticreation) и икоуниреномическа субтиработа* (ecounirenomic subtiwork); общо понятие за творческо
центитално икоуниреномическо субтиучастие и работно центитално икоуниреномическо субтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното центитално икоуниреномическо субтиучастие е икоуниреномически ингредиент в
качеството му на субективно-изисквана субстантивностна изпълнителна
оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна изпълнителна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна изпълнителна икоуниреномическа оценка* (subjectively-substantivitical implementationary ecounirenomic appraisement). Изпълнителното центитално
икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на изпълнителената центитална субтиикоуниреномическа енергия* (implementationary
centital subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа дейност) и
отношение на признаване на приложената изпълнителена центитална субтиикоуниреномическа активност* (implementationary centital subtiecounirenomic activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е
кинестично опредметена изпълнителена центитална субтиикоуниреномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена центитална субтиикоуниреномическа потенциалност* (implementationary centital
subtiecounirenomic potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на изпълнителното икоуниреномическо
субтиучастие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИП центитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
центит
(ИП центитално
икономическо
участие;
ИП центитална
икономическа значимост)

ИП центитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически центит
(ИП центитално
икотехномическо
участие;
ИП центитален
икотехномически
принос)

ИП центитално
икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически центит
(ИП центитално
икоуниреномическо участие)

ИП центитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтицентит
(ИП икономически
диспотант)

ИП центитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтицентит
(ИП икотехномически диспотант)

ИП центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтицентит
(ИП икоуниреномически диспотант)

ИП центитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтицентит
(ИП центитална
икономическа заделеност;
ИП центитален
икономически интерес)

ИП центитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтицентит
(ИП центитална
икотехномическа
заделеност;
ИП центитална
икотехномическа
зададеност)

ИП центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обти-центит
(ИП центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително центитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното центитално икоуниреномическо субтиучастие са:
изпълнително възпроизводствено центитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary reproductional centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително производствено центитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary production centital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), изпълнително разменно центитално икоуниреномическо
субтиучастие*
(implementationary
exchange
centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително разпределително
центитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary distributional centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително потребително центитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary consumption centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително стопанствено центитално икоуниреномическо субтиучастие*
(implementationary protoeconomizing centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), изпълнително следпроизводствено центитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary post-production centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително предипотребително
центитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary beforeconsumption centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), изпълнително посредническо центитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary intermediationary centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), изпълнително бизнес центитално икоуниреномическо
субтиучастие*
(implementationary
business
centital
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), изпълнително алокативно центитално
икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary allocative centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
изпълнително центитално икоуниреномическо субтиучастие* (individual
implementationary centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено
изпълнително центитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm
implementationary centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
обществено
изпълнително
центитално
икоуниреномическо
субтиучастие* (social implementationary centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително центитално усвоявано икоуниреномическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиучастие* (implementationary centital assimilated ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и изпълнително центитално създавано икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary centital gived ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното центитално икоуниреномическо субтиучастие
са (1) изпълнително сустатитно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary sustatitic centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като изпълнителен центитален икоуниреномически
субтисустатит* (implementationary centital ecounirenomic subtisustatite)], (2)
изпълнително субстатно центитално икоуниреномическо субтиучастие*
(implementationary substatum centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен центитален икоуниреномически субтисубстат* (implementationary centital ecounirenomic subtisubstatum)], (3)
изпълнително запасово центитално икоуниреномическо субтиучастие*
(implementationary stock centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като изпълнителен центитален икоуниреномически субтизапас*
(implementationary centital ecounirenomic subtistock)], (4) изпълнително сустатантно
центитално
икоуниреномическо
субтиучастие*
(implementationary sustatantal
centital
ecounirenomic
subtiparticipation
(subtishare)) [същото като изпълнителен центитален икоуниреномически
субтисустатант* (implementationary centital ecounirenomic subtisustatant)].
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното
икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното центитално икоуниреномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИУРСУ – центитално икоуниреномическо субтиучастие)

Центитално
икоуниреномическо субтиучастие
(ЦТИУРСУ)
(центитален
икоуниреномически субтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИУРСУ

Субстатно
ЦТИУРСУ

Запасово
ЦТИУРСУ

Сустатантно
ЦТИУРСУ

(центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(центитален
икоуниреномически субтизапас;

(центитален
икоуниреномически субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтицентит)

субстатен икоуниреномически субтицентит)

запасов икоуниреномически субтицентит)

сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно същество на
ЦТИУРСУ]

[външно същество на
ЦТИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИУРСУ
(сътворителен
центитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИУРСУ

(сътворителен
центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
центитален икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически субтицентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтицентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтицентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа субтипригодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа субтипригодност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтипригодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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Работно (сметно) ЦТИУРСУ
(работен центитален икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИУРСУ

(работен центитален икоуниреномически
субтисустатит;

(работен центитален икоуниреномически
субтисубстат;

(работен центитален икоуниреномически
субтизапас;

(работен центитален икоуниреномически
субтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
субтицентит)

работен субстатен икоуниреномически субтицентит)

работен запасов
икоуниреномически субтицентит)

работен сустатантен икоуниреномически
субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа сметнасубти задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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Творческо
(ползваемо)
ЦТИУРСУ
(творчески
центитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ЦТИУРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИУРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИУРСУ

(творчески центитален икоуниреномически
субтисус-татит;

(творчески центитален икоуниреномически
субтисубстат;

(творчески центитален икоуниреномически
субтизапас;

(творчески центитален икоуниреномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
субтицентит)

творчески субстатен икоуниреномически
субтицентит)

творчески запасов икоуниреномически субтицентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
субтицентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ЦТИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИУРСУ
(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИУРСУ

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
центитален икоуниреномически
субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически субтицентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтицентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИУРСУ
(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ЦТИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИУРСУ

(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтизапас;

(съзидателен
центитален икоуниреномически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически субтицентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
субтицентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
субтицентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа субтиигодноност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИУРСУ
(унисъзидателен центитален икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоЦТИУРСУ
ЦТИУРСУ
во ЦТИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ЦТИУРСУ

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(унисъзидателен центита-лен
икоуниреномически субтизапас;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически субтицентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
субтицентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
субтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ЦТИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (implementationary centital ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), изпълнителен икоуниреномически центит, (*) – изпълнителен центитален икоуниреномически ингредиент,
който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на изпълнителен икоуниреномически субект [на субстантивностен изпълнителен икоуниреномически субект* (substantivitical implementationary ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; общо понятие за изпълнително трансцентитално икоуниреномическо участие и изпълнително инцентитално икоунире196
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо участие (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); изпълнителна центитална икономическа значимост
(същото като изпълнителен икономически центит) и изпълнителен центитален икотехномически принос (същото като изпълнителен икотехномически
центит), взети заедно в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за
изпълнително центитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като
изпълнителен икоуниреномически субтицентит и като изпълнителен икоуниреномически диспотант) и изпълнително центитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икоуниреномически обтицентит и като изпълнителна центитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на центиталното икоуниреномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическото изпълнение* (ecounirenomic implementation), последното като общо понятие за икоуниреномическо творчество* (ecounirenomic creation) и икоуниреномическа
работа* (ecounirenomic work); общо понятие за творческо центитално икоуниреномическо участие и работно центитално икоуниреномическо участие,
но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Изпълнителното центитално икоуниреномическо участие е форма на съществуване на изпълнителната центитална икоуниреномическа енергия (implementationary centital ecounirenomic energy) (вж. икоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената изпълнителена центитална икоуниреномическа активност* (implementationary
centital ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена изпълнителена центитална икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена изпълнителена центитална
икоуниреномическа потенциалност* (implementationary centital ecounirenomic potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност). Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на изпълнителното икоуниреномическо участие
(вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИП центитална
икономическа
значимост;
ИП икономически
центит
(ИП центитално
икономическо
участие;
ИП центитална
икономическа значимост)

ИП центитален
икотехномически
принос;
ИП икотехномически центит
(ИП центитално
икотехномическо
участие;
ИП центитален
икотехномически
принос)

ИП центитално
икоуниреномическо участие;
ИП икоуниреномически центит
(ИП центитално
икоуниреномическо участие)

ИП центитална
икономическа
субтизначимост;
ИП икономически
субтицентит
(ИП икономически
диспотант)

ИП центитален
икотехномически
субтипринос;
ИП икотехномически субтицентит
(ИП икотехномически диспотант)

ИП центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
ИП икоуниреномически субтицентит
(ИП икоуниреномически диспотант)

ИП центитална
икономическа
обтизначимост;
ИП икономически
обтицентит
(ИП центитална
икономическа заделеност;
ИП центитален
икономически интерес)

ИП центитален
икотехномически
обтипринос;
ИП икотехномически обтицентит
(ИП центитална
икотехномическа
заделеност;
ИП центитална
икотехномическа
зададеност)

ИП центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
ИП икоуниреномически обтицентит
(ИП центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Изпълнително центитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности
(ИП – изпълнителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на изпълнителното центитално икоуниреномическо участие са (1) изпълнително центитално икоуниреномическо субтиучастие (изпълнителен икоуниреномически
субтицентит) и (2) изпълнително центитално икоуниреномическо обтиучастие (изпълнителен икоуниреномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на изпълнителното центитално икоуниреномическо участие са: изпълнително възпроизводствено центитално икоуниреномическо участие*
(implementationary reproductional centital ecounirenomic participation (share)),
изпълнително производствено центитално икоуниреномическо участие*
(implementationary production centital ecounirenomic participation (share)), изпълнително разменно центитално икоуниреномическо участие*
(implementationary exchange centital ecounirenomic participation (share)), изпълнително разпределително центитално икоуниреномическо участие*
(implementationary distributional centital ecounirenomic participation (share)), изпълнително потребително центитално икоуниреномическо участие*
(implementationary consumption centital ecounirenomic participation (share)), изпълнително стопанствено центитално икоуниреномическо участие*
(implementationary protoeconomizing centital ecounirenomic participation (share)),
изпълнително следпроизводствено центитално икоуниреномическо участие* (implementationary post-production centital ecounirenomic participation
(share)), изпълнително предипотребително центитално икоуниреномическо участие* (implementationary before-consumption centital ecounirenomic
participation (share)), изпълнително посредническо центитално икоуниреномическо
участие*
(implementationary
intermediationary
centital
ecounirenomic participation (share)), изпълнително бизнес центитално икоуниреномическо участие* (implementationary business centital ecounirenomic
participation (share)), изпълнително алокативно центитално икоуниреномическо участие* (implementationary allocative centital ecounirenomic
participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално изпълнително центитално
икоуниреномическо
участие*
(individual
implementationary
centital
ecounirenomic participation (share)), фирмено изпълнително центитално икоуниреномическо участие* (firm implementationary centital ecounirenomic
participation (share)), обществено изпълнително центитално икоуниреномическо участие* (social implementationary centital ecounirenomic participation
(share)) и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават изпълнително центитално усвоявано икоуниреномическо
участие* (implementationary centital assimilated ecounirenomic participation
(share)) и изпълнително центитално създавано икоуниреномическо участие* (implementationary centital gived ecounirenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на изпълнителното центитално икоуниреномическо участие са (1)
изпълнително сустатитно центитално икоуниреномическо участие*
(implementationary sustatitic centital ecounirenomic participation (share)) [същото
като изпълнителен
центитален икоуниреномически
сустатит*
(implementationary centital ecounirenomic sustatite)], (2) изпълнително субстатно центитално икоуниреномическо участие* (implementationary
substatum centital ecounirenomic participation (share)) [същото като изпълнителен центитален икоуниреномически субстат* (implementationary centital
ecounirenomic substatum)], (3) изпълнително запасово центитално икоуниреномическо участие* (implementationary stock centital ecounirenomic
participation (share)) [същото като изпълнителен центитален икоуниреномически запас* (implementationary centital ecounirenomic stock)], (4) изпълнително
сустатантно
центитално
икоуниреномическо
участие*
(implementationary sustatantal centital ecounirenomic participation (share)) [същото като изпълнителен центитален икоуниреномически сустатант*
(implementationary centital ecounirenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.

200

1188

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на изпълнителното центитално икоуниреномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИУРУ – центитално икоуниреномическо участие)

Центитално
икоуниреномическо участие
(ЦТИУРУ)
(центитален
икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ЦТИУРУ

Субстатно
ЦТИУРУ

Запасово
ЦТИУРУ

Сустатантно
ЦТИУРУ

(центитален
икоуниреномически сустатит;

(центитален
икоуниреномически субстат;

(центитален
икоуниреномически запас;

(центитален
икоуниреномически сустатант;

сустатитен
икоуниреномически центит)

субстатен икоуниреномически центит)

запасов икоуниреномически центит)

сустатантен
икоуниреномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИУРУ]

[вътрешно същество на
ЦТИУРУ]

[външно същество на
ЦТИУРУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИУРУ
(сътворителен
центитален
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ЦТИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИУРУ

(сътворителен
центитален
икоуниреномически сус-татит;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически субстат;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически запас;

(сътворителен
центитален икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически центит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
центит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
центит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа пригодност}

{запасова центитална икоуниреномическа пригодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Работно (сметно) ЦТИУРУ
(работен центитален икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИУРУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИУРУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИУРУ

(работен центитален икоуниреномически
сустатит;

(работен центитален икоуниреномически
субстат;

(работен центитален икоуниреномически
запас;

(работен центитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
центит)

работен субстатен икоуниреномически центит))

работен запасов
икоуниреномически центит))

работен сустатантен икоуниреномически
центит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИУРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуни реномическа сметна задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИУРУ
(творчески
центитален
икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИУРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИУРУ

(творчески центитален икоуниреномически
сус-татит;

(творчески центитален икоуниреномически
субстат;

(творчески центитален икоуниреномически
запас;

(творчески центитален икоуниреномически
сустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
центит)

творчески субстатен икоуниреномически
центит)

творчески запасов икоуниреномически центит)

творчески сустатантен икоуниреномически
центит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИУРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа ползваема
задоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИУРУ
(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субстантит)
[външно състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИУРУ

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически запас;

(изпълнителен
центитален икоуниреномически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически центит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
центит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
центит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически центит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа
задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа задоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа задоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИУРУ
(съзидателен
центитален
икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ЦТИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИУРУ

(съзидателен
центитален
икоуниреномически сустатит;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически субстат;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически запас;

(съзидателен
центитален икоуниреномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически центит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
центит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
центит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически центит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа изгодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа игодноност}

{запасова центитална икоуниреномическа изгодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа изгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИУРУ
(унисъзидателен центитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоЦТИУРУ
ЦТИУРУ
во ЦТИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ЦТИУРУ

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически сустатит;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически субстат;

(унисъзидателен центита-лен
икоуниреномически запас;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически центит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
центит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
центит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически центит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа
удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа удовлетвореност}

{запасова центитална икоуниреномическа удовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа удовлетво-реност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

ИЗРАВНЕН БАЛАНС (balanced balance) (ки) – във:
изравнен платежен баланс (в межд.) (същото като балансиран платежен
баланс (в межд.)).
ИЗРАВНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]*
(equalized individual economic product) – равни значения на индивидуалния икономическия продукт, който има еднакви или различни икономически фоценности на неговата обща ценност на икономическия продукт [относителна
индивидуална] (има равни ценностни икономически ингредиенти като икономическата полезност и икономическата стойност). Неговото наличие е
свойство на интровертното стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. и пространство на
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------интровертното стопанствено относително-общоценностно икономическо
поведение на индивида [продуктово]).
ИЗРАВНЕН ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС (balanced balance of payments) (в межд.)
– същото като балансиран платежен баланс (в межд.).
ИЗРАВНЕНА ОБЩА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
[ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (equalized relative individual total
worth of the economic product) – обща ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална], която има равни общи икономически фоценности
(равни общи ценностни икономически ингредиенти като общата икономическа полезност и общата икономическа стойност) за еднакви или за различни
значения на индивидуалния икономически продукт. Нейното наличие е свойство на относително-общоценностното икономическо поведение на индивида
[продуктово] (вж. и пространство на интровертното стопанствено относително-общоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]).
Разновидност е на изравнената ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална].
ИЗРАВНЕНА ПРЕДЕЛНА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (equalized relative individual
marginal worth of the economic product) –пределна ценност на икономическия
продукт [относителна индивидуална], която има равни пределни икономически фоценности (равни пределни ценностни икономически ингредиенти като
пределната икономическа полезност и пределната икономическа стойност)
за еднакви или за различни значения на индивидуалния икономически продукт.
Нейното наличие е свойство на относително-пределноценностното икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. и пространство на интровертното стопанствено относително-пределноценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]). Разновидност е на изравнената ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална].
ИЗРАВНЕНА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ [ОТНОСИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА]* (equalized relative individual total worth of
the economic product) – ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална], която има равни икономически фоценности (равни ценностни
икономически ингредиенти като икономическата полезност и икономическа208
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та стойност) за еднакви или за различни значения на индивидуалния икономически продукт. Нейното наличие е свойство на относително-ценностното
икономическо поведение на индивида [продуктово]. Според ингредиентната
икономическа мащабност се разграничават изравнена обща ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална] и изравнена пределна ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална].
ИЗРАВНИТЕЛЕН ДАНЪК ВЪРХУ ЛИХВАТА (interest equalization tax) (в
межд.) – въведен данък с цел да се ограничи капиталовият отлив от САЩ, което обаче увеличава търсенето на кредити от евробанките (в межд.) в чужбина
(отменен през 1974 г.)
ИЗРАВНЯВАНЕ НА ЦЕНАТА С ПРОДУКТОВИЯ ПРЕДЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН РАЗХОД (equality between price and marginal production cost) (ки)
– във:
монополна стратегия на изравняване на цената с продуктовия пределен
производствен разход (в микр.).
ИЗРАВНЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ФАКТОРИ
(factor-price equalization) (ки) – във:
теорема за изравняване на цените на производствените фактори (в
межд.) (същото като теорема на Е. Хекшер и Б. Олин (в межд.));
теорема за пълно изравняване на цените на производствените фактори
(в межд.) (същото като теорема на В. Столпер и П. Самуелсън (в межд.)).
ИЗРАВНЯВАЩИ РАЗЛИЧИЯ ВЪВ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ТРУДА
(equalizing labour wage differences) (в микр.) – същото като компенсиращи различия във възнаграждението на труда (в микр.).
ИЗРАЗЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЦИКЪЛ (expressive economic cycle) (в макр.),
експресивен икономически цикъл (в макр.), – икономически цикъл, отличаващ се с обширна и по-силно изразена депресия.
ИЗРАЗ (expression) (кд) – във:
диференциалeн икономически израз (вж. диференциален икономически
оператор).
ИЗРАЗИМОСТ (expressibleness) (кд) – във:
ингредиентна икономическа изразимост.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗРАЗХОДВАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (spenging economic growth)
(ки) – във:
материално-изразходващ полезностен икономически растеж;
материално-изразходващ стойностен икономически растеж;
нематериално-изразходващ полезностен икономически растеж;
нематериално-изразходващ стойностен икономически растеж.
ИЗРАЗХОДВАЩ
ПОЛЕЗНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ
(spenging utility economic growth) (ки) – във:
материално-изразходващ полезностен икономически растеж;
нематериално-изразходващ полезностен икономически растеж.
ИЗРАЗХОДВАЩ ПОЛЕЗНОСТЕН ПРОГРЕС (spenging utility progress) (ки)
– във:
материално-изразходващ полезностен прогрес;
нематериално-изразходващ полезностен прогрес.
ИЗРАЗХОДВАЩ ПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (spenging
product economic growth) (ки) – във:
линия на нулевия трудово-изразходващ продуктов икономически
растеж (вж. нулев трудово-изразходващ продуктов икономически растеж);
линия на нулевия физическо-изразходващ продуктов икономически
растеж (вж. нулев физическо-изразходващ продуктов икономически растеж);
линия на отрицателния трудово-изразходващ продуктов икономически растеж (вж. отрицателен трудово-изразходващ продуктов икономически
растеж);
линия на отрицателния физическо-изразходващ продуктов икономически растеж (вж. отрицателен физическо-изразходващ продуктов икономически растеж);
линия на положителния трудово-изразходващ продуктов икономически растеж (вж. положителен трудово-изразходващ продуктов икономически растеж);
линия на положителния физическо-изразходващ продуктов икономически растеж (вж. положителен физическо-изразходващ продуктов икономически растеж);
нулев трудово-изразходващ продуктов икономически растеж;
нулев физическо-изразходващ продуктов икономически растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------област на трудово-изразходващия продуктов икономически растеж
(вж. нулев трудово-изразходващ продуктов икономически растеж, нулев физическо-изразходващ продуктов икономически растеж);
област на физическо-изразходващия продуктов икономически растеж
(вж. нулев трудово-изразходващ продуктов икономически растеж, нулев физическо-изразходващ продуктов икономически растеж);
отрицателен трудово-изразходващ продуктов икономически растеж;
отрицателен физическо-изразходващ продуктов икономически растеж;
положителен трудово-изразходващ продуктов икономически растеж;
положителен физическо-изразходващ продуктов икономически растеж.
ИЗРАЗХОДВАЩ СТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (spenging
value economic growth) (ки) – във:
материално-изразходващ стойностен икономически растеж;
нематериално-изразходващ стойностен икономически растеж.
ИЗРАЗХОДВАЩ СТОЙНОСТЕН ПРОГРЕС (spenging value progress) (ки) –
във:
материално-изразходващ стойностен прогрес;
нематериално-изразходващ стойностен прогрес.
ИЗРАЗЯВАНЕ (expression) (кд) – във:
начин на ексоикокореномическо изразяване (вж. икокореномическо ексоявление);
начин на ексоикономическо изразяване (вж. икономическо ексоявление);
начин на ексоикореномическо изразяване (вж. икореномическо ексоявление);
начин на ексоикотехномическо изразяване (вж. икотехномическо ексоявление);
начин на ексоикоуниреномическо изразяване (вж. икоуниреномическо
ексоявление);
начин на икокореномическо изразяване (вж. икокореномическо явление);
начин на икономическо изразяване (вж. икономическо явление);
начин на икореномическо изразяване (вж. икореномическо явление);
начин на икотехномическо изразяване (вж. икотехномическо явление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------начин на икоуниреномическо изразяване (вж. икоуниреномическо явление).
ИЗРИЧНО НЕФОРМАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (explicitly non-formal
agreement) (в микр.) – разновидност на неформално споразумение (в микр.),
което е постигнато експлицитно, т.е. при изрично уговаряне на условията между фирмите.
ИЗРИЧНО НЕФОРМАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (explicitly non-formal
agreement) (ки) – във:
дуопол при изрично неформално споразумение (в микр.);
изрично неформално споразумение (в микр.);
изцяло-симетричен дуопол при изрично неформално споразумение (в
микр.);
изцяло-симетричен олигопол при изрично неформално споразумение (в
микр.);
олигопол при изрично неформално споразумение (в микр.).
ИЗРИЧНО СПОРАЗУМЕНИЕ (explicitly agreement) (ки) – във:
дуопол при изрично неформално споразумение (в микр.);
изрично неформално споразумение (в микр.);
изцяло-симетричен дуопол при изрично неформално споразумение (в
микр.);
изцяло-симетричен олигопол при изрично неформално споразумение (в
микр.);
олигопол при изрично неформално споразумение (в микр.).
ИЗРОДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ КОНТИНУУМ* (degenerate /singular/ economic continuum) – вж. икономически континуум.
ИЗРОДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (degenerate economic process) –
същото като сингуларен икономически процес.
ИЗРОДЕН КОНТИНУУМ (degenerate /singular/ continuum) (ки) – във:
изроден икономически континуум (вж. икономически континуум).
ИЗРОДЕН /КОНФЛУЕНТЕН/ ПОТОК В ТРАНСПОРТНАТА ИКОНОМИЧЕСКА МРЕЖА (degenerate /confluent/ flow in the transportation economric
network) – вж. еднородна мрежова икономическа задача.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗРОДЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА (degenerate economic game) – вж.
антагонистична икономическа игра.
ИЗРОДЕНА МАТРИЦА (singular /degenerate/ matrix) – вж. матрица.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ (operations /operational/ research) в икономиката – научен метод за изработване на количествено-обосновани препоръки по вземане на най-ефективни икономически решения (вж. вземане на икономическо решение). Представлява теория за вземане на оптимални икономически решения и по същество е раздел на икономическата кибернетика. Негов
предмет е системата на организационното управление, която се състои от голям брой взаимодействуващи си подсистеми, които често пъти имат различни
интереси и цели. За първи път изследването на операциите се прилага през
1937 г. при усъвършенствуване на радарната система на Великобритания. През
Втората световна война се използва за решаването на стратегически и тактически проблеми, като планиране на десантни операции и борба с вражеските
кораби и подводници. В следвоенния период намира приложение в производството, транспорта, строителството, финансите, търговията.
Изследването на операциите като самостоятелно направление възниква, за
да задоволи определени военни потребности, свързани с изработването на методологически правила за комплексно използване на данните и постиженията
на други науки. Но в действителност войната е послужила само като мощен
ускорител в утвърждаването на тази нова за времето си научна дисциплина.
Причините за нейното възникване се крият в научно-техническия прогрес и в
новите потребности от използването на метода на моделирането в управлението на различните социално-икономически процеси. Описателните науки, като
например отрасловите икономики и организацията на производството, а също
така, колкото и чудно да звучи това – някои технически науки, се оказват неподготвени напълно да удовлетворят новите искания на практиката, преди
всичко във връзка с количествените измерения. Именно изследването на операциите се оказва такъв отрасъл на знанието, който е позволил, без да се чака
иначе необходимия преход на посочените науки към използването на математическите методи и модели, да се пристъпи към решаването на новите стопански задачи и проблеми. За рационалната организация и ефективното управление на предприятията се изисква системен подход (вж. системен подход в икономиката) и всестранна оценка на разнообразните условия, съществено влияещи върху работата им. Всяка специална наука изучава отделни страни на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сложното явление и не може да позволи комплексното и върху математическа
основа използване на данните и достиженията на останалите науки, т.е. да играе ролята на междуотраслова наука. Ролята на такава наука се поема от изследването на операциите.
Изследването на операциите е приложна математическа дисциплина или
още наука за пътищата и начините за най-рационална организация на човешката дейност за постигането на дадена точно определена цел. Основно за изследването на операциите е понятието за операция, респ. икономическа операция. Тя е съвкупност от действия, осъществявани под нечие ръководство по
предварително изграден план за постигане на определена цел. Под операция се
разбира още всяко целенасочено действие, което може да бъде реализирано по
много различни начини, като резултатът от това действие е количествено оценим. Изследването на операциите съдействува за избора на начина за достигането на определената цел. За да се осъществи операцията като процес, е необходимо да се познават неговите закони. Това позволява на изследването на
операциите да реши една от своите основни задачи – задачата да предвиди и
оцени крайния резултат от операцията в характерните за нея условия и при
влиянието на редица случайни фактори. Друга задача на изследването на операциите е рационалното организиране на операцията за постигането на набелязаната цел. Да се организира операцията, това означава да се подредят и да се
приведат в съответствие с набелязаната цел всички елементи на операцията, да
се определят начините, средствата, участниците, действията, на които се разлага операцията, комплексът от показатели, характеризиращи операцията. Основната цел на изследването на операциите е количественото обосноваване на
пътищата и начините за рационалното построяване и осъществяване на операциите. Изборът на един или друг начин на организация на операцията, който
рационализира или оптимизира нейното осъществяване, се нарича решение.
Ето защо има основание да се твърди, че изследването на операциите е количественото обосноваване на решенията.
Изследването на операциите се извършва чрез анализиране на целенасочените действия в икономиката (в икономическите системи) и чрез обективна
сравнителна оценка на управленските решения с помощта на съвременните
математически методи в икономиката и на математическото програмиране. Не на последно място при изследването на операциите в икономиката се
използват и евристични методи. Когато икономическите решения се вземат в
условията на многоцелево управление или пък се отнасят до задачи с няколко
целеви функции, в икономиката се прилага теорията на игрите. Процедурата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------за вземането на оптимално икономическо решение обикновено преминава през
следните етапи: постановка на задачата, построяване на математически модел
на икономическото явление (наречено икономическа операция) (виж. математически модел на икономическата система), събиране и обработване на
информацията, свързана с вземането на икономическото решение, анализирането на построения модел, проверка на адекватността на модела с изследваното икономическо явление и анализиране на качеството на полученото икономическо решение, евентуално пренастройване на модела и вземане на окончателно икономическо решение, осъществяване на практика на взетото решение.
Оформят се две направления в развитието на изследването на операциите
– теоретично и приложно. Теоретичното направление е насочено към формулиране на критерии на оптималност и целеви функции на управленските
системи и подсистеми, разработване на математически модели на тяхното управление и на алгоритми за тяхното решаване. Приложното направление се
занимава с операционализиране на математическите модели с оглед на тяхното
използване при решаването на една или друга конкретна задача на управлението. Едни от основните методи, които се използват при изследването на операциите, са тези на математическото програмиране (като линейното програмиране, динамичното икономическо програмиране, целочисленото програмиране, нелинейното програмиране, стохастичното програмиране, геометричното
и т.н. програмиране). Понастоящем по-голямо внимание изследването на операциите привлича в мрежовото планиране (вж. мрежовото моделиране), в теорията на масовото обслужване, в управлението на запасите, при определянето на изхабяването на оборудването и неговата замяна, при разпределението
на ресурсите, при съставянето на разписания и ситуации. Затова методите, използвани в тези направления, са и методи на изследването на операциите.
Поддържа се и становището, че изследването на операциите може да се използва на всички равнища в управлението на икономиката – както в микроиконо1
миката, така и в макроикономиката. Вж вземане на икономическо решение.
1

Относно изследването на операциите в икономиката вж.: Беллман, Р., Драйфус, С.
Прикладные задачи динамического программирования. Издательство “Наука”, М.,
1965; Тригубенко, В. В. Что такое исследование операций. Издательство “Экономика”, М., 1966; Черчмен, У., Акоф, Р., Арноф, Л. Введение в исследование операций.
[Превод от английски] Издательство “Наука”, М., 1968; Старр, М. Управление производством. [Превод от английски] Издательство “Прогресс”, М., 1968. Баумоль, У.
Экономическая теория и исследование операций. [Превод от английски] Издательство “Прогресс”, М., 1965; Кофман, А. Методы и модели исследование операций.
[Превод от английски] Издательство “Мир”, М., 1966; Воробьов, Н. Н. Методы исследования операции в решении экономических задач. В: Математико-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------экономические проблемы. Издательство Ленинградского университета, 1966; Беллман, Р., Колаба, Р. Динамическое программирование и современная теория управления. [Превод от английски] Издательство “Наука”, М., 1969; Миркович, К. Моделиране на икономическите системи. Профиздат, С., 1970, с. 72-77; Гермейер, Ю.
Введение в теорию исследования операции. Издательство “Наука”, М., 1971; Воронов, А. А. Изследване на операциите и управлението. Държавно издателство “Техника”, С., 1972; Акоф, Р., Сасиени, М.. Основы исследования операции. [Превод от английски] Издательство “Мир”, М., 1972; Вентцель, Г. Исследование операции. Издательство “Советское радио”, М., 1972; Данциг, Дж. Линейно програмиране и неговото приложение. [Превод от английски] Варна, 1973. Спиридонов, В. Изследване
на операциите. Държавно издателство “Наука и изкуство”, С., 1973; Peterson R.,
Silver, E. Decision Systems for Inventory Management and Production Planning. John
Wiley, 1979; Бонев, К., Недев, Р., Стайков, Р. Математически методи за изследване
на операциите. Книгоиздателство “Георги Бакалов”, Варна, 1975; Littlechild, S.
Operational Research for Managers. Philip Allan Publishers, 1977; Стойков, И. Димитров, Б., Христов, С. Изследване на операциите. Издание на Висшия икономически
институт “Карл Маркс”, С., 1980; Нормативные и дискрептивные модели принятия
решений. Издательство “Наука”, М., 1981; – В: Экономико-математические модели в
системе управления предприятиями. М., 1983; Моделирование производственных
процессов. Издательство “Наука”, Новосибирск, 1983; Смирнов, В., Соколов, В.
Системное моделиравание. Издательство “Наука”, Новосибирск, 1984; Кудрявцев, Е.
Исследование операций в задачах, алгоритмах и программах. Издательство “Радио и
связь”, М., 1984; Модели и методы оптимизации экономических систем. Издательство “Наука”, Новосибирск, 1987; Naylor, T. Conceptual Framework for Corporate
Modelling. In: Strategic Planning: Models and Analytical Techniques, John Wiley & Sons,
1990; Христов, Ст. Изследване на операциите.за мениджъри. С., 1992; Димитров,
М. Изследване на операциите. Университетско издателство “Стопанство”, С., 2005.

ИЗТИЧАНЕ НА ДОХОД (leakages) (в макр.), изземване (в макр.), – съвкупност от такива форми на използуването на дохода (в макр.) извън сферата на
потреблението (в макр.), чието изменение предизвиква (при постоянни други
условия) противоположни промени в макроикономическата активност: нарастването на изтичането на доход (в макр.) води до спадане на обема на брутния
вътрешен продукт (в макр.), а намаляването му – до неговото нарастване. Към
него се числят спестяванията (в макр.), нетните данъци (net taxes) (в макр.)
и вносът (в макр.).
ИЗТИЧАНЕ НА ДОХОД (leakages) (ки) – във:
външни изтичания на доход (в межд.);
вътрешно изтичане на доход (в межд.);
изтичане на доход (в макр.);
изтичане на доход с включен данък (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инвестиционно равенство между изтичанeто на доход и инжекциите (в
макр.);
инвестиционно-бюджетно равенство между изтичанията на доход и
инжекциите (в макр.);
инвестиционно-бюджетно-нетноекспортно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.);
нетно вътрешно изтичане на доход (в межд.);
права на нетното вътрешно изтичане на доход (в межд.);
пределна склонност към изтичане на доход (в макр.);
пределна склонност към разширено изтичане на доход (в макр.);
пределна склонност към разширено изтичане на доход с включен данък (в
макр.);
пределна склонност към разширено изтичане на доход с включени инвестиции (в макр.);
пределна склонност към разширено изтичане на доход с включени инвестиции и правителствени разходи (в макр.);
пределна склонност към разширено изтичане на доход с включени инвестиции, правителствени разходи и износ (в макр.);
пределна склонност към разширено изтичане на доход с включени спестявания (в макр.);
равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.);
равенство между изтичането на доход и инжекциите в затворена икономика (в межд.);
равенство между изтичането на доход и инжекциите в отворена икономика (в межд.) (същото като инвестиционно-бюджетно-нетноекспортно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.));
разширено изтичане на доход (в макр.);
разширено изтичане на доход (в макр.);
разширено изтичане на доход с включен данък (в макр.);
разширено изтичане на доход с включени спестявания (в макр.);
разширено изтичане на доход с включени спестявания и данъци (в макр.);
разширено изтичане на доход с включени спестявания, нетен данък и
внос (в макр.);
разширено инвестиционно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.);
разширено инвестиционно-бюджетно равенство между изтичанего на
доход и инжекциите (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разширено инвестиционно-бюджетно равенство между изтичането на
доход и инжекциите (в макр.);
разширено инвестиционно-бюджетно-нетноекспортно равенство между
изтичането на доход и инжекциите (в макр.);
разширено равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.);
функция на нетното вътрешно изтичане на доход (в межд.).
ИЗТИЧАНЕ НА ДОХОД В ЗАТВОРЕНА ИКОНОМИКА (leakages in closed
economy) (ки) – във:
равенство между изтичането на доход и инжекциите в затворена икономика (в межд.).
ИЗТИЧАНЕ НА ДОХОД В ОТВОРЕНА ИКОНОМИКА (leakages in open
economy) (ки) – във:
равенство между изтичането на доход и инжекциите в отворена икономика (в межд.) (същото като инвестиционно-бюджетно-нетноекспортно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.)).
ИЗТИЧАНЕ НА ДОХОД С ВКЛЮЧЕН ДАНЪК* (leakages with tax) (в
макр.) (*) – сума от спестяванията (в макр.) и данъка (в макр.).
ИЗТИЧАНЕ НА ДОХОД С ВКЛЮЧЕН ДАНЪК (leakages with tax) (ки) –
във:
изтичане на доход с включен данък (в макр.);
пределна склонност към разширено изтичане на доход с включен данък (в
макр.);
разширено изтичане на доход с включен данък (в макр.).
ИЗТИЧАНЕ НА ДОХОД С ВКЛЮЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ (leakages with
investment) (ки) – във:
пределна склонност към разширено изтичане на доход с включени инвестиции (в макр.).
ИЗТИЧАНЕ НА ДОХОД С ВКЛЮЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИ РАЗХОДИ (leakages with investment and government
expenditure) (ки) – във:
пределна склонност към разширено изтичане на доход с включени инвестиции и правителствени разходи (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗТИЧАНЕ НА ДОХОД С ВКЛЮЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ, ПРАВИТЕЛСТВЕНИ РАЗХОДИ И ИЗНОС (leakages with investment, government
expenditure and export) (ки) – във:
пределна склонност към разширено изтичане на доход с включени инвестиции, правителствени разходи и износ (в макр.).
ИЗТИЧАНЕ НА ДОХОД С ВКЛЮЧЕНИ СПЕСТЯВАНИЯ (leakages with
saving) (ки) – във:
разширено изтичане на доход с включени спестявания (в макр.).
ИЗТИЧАНЕ НА ДОХОД С ВКЛЮЧЕНИ СПЕСТЯВАНИЯ И ДАНЪЦИ
(leakages with saving and taxes) (ки) – във:
разширено изтичане на доход с включени спестявания и данъци (в макр.).
ИЗТИЧАНЕ НА ДОХОД С ВКЛЮЧЕНИ СПЕСТЯВАНИЯ, НЕТЕН ДАНЪК И ВНОС (leakages with saving, net taxes and import) (ки) – във:
разширено изтичане на доход с включени спестявания, нетен данък и
внос (в макр.).
ИЗТЛАСКВАЩ ЕФЕКТ НА БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА (crowding fiscal
policy effect) (ки) – във:
непълен изтласкващ ефект на бюджетната политика (в макр.);
пълен изтласкващ ефект на бюджетната политика (в макр.).
ИЗТОЧНИК НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОБЩЕНИЕ (economic
communication /message/ source) – икономическа система (изобразяваща някакъв икономически обект), която предава (излъчва) икономическа информация
за своето състояние. Излъчването на икономическото съобщение е резултат на
взаимодействието на друг обект с икономическата система (с източника на
икономическото съобщение), което взаимодействие се интерпретира като икономическо отражение (economic reflection /reverberation/). Така че икономическото съобщение е отразена икономическа информация (economic
communication /message/ with reflexed /reverberated/ economic information), чиято поява извън източника на икономическото съобщение (като движение на
икономическата информация) е резултат от процеса на икономическото отражение. Тъй като икономическата информация е състояние на подреденост на
микроструктурата на системата (на източника на икономическото съобщение)
и следователно е състояние на икономическа подреденост (economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------orderedness), то икономическото съобщение (economic communication
/message/) е отразена икономическа подреденост (reflexed /reverberated/
economic orderedness). Като има предвид това, К. Миркович смята, че икономическата информация е състояние на подреденост на микрострукурата на
икономическата система въобще (количеството на икономическата информация е степента на тази подреденост на микроскопично равнище) и затова
могат да бъдат разграничени две разновидности на икономическата информация: (1) икономическа негентропия (отрицателна информационна икономическа ентропия), която е състояние на подреденост на съществуващата
(първичната) микроструктура на икономическата система преди процеса на
отразяването, т.е. е неотразена икономическа подреденост (unreflexed
/unreverberated/ economic orderedness) или още опредметена /субстанциална/
икономическа подреденост (substantial economic orderedness), и (2) икономическо съобщение, което е състояние на подреденост на съществуващата (първичната) микроструктура на икономическата система след процеса на отразяването, т.е. е отразена икономическа подреденост (reflexed /reverberated/
economic orderedness) или още подвижна /текуща/ икономическа подреденост (mobile economic orderedness). В този смисъл икономическото съобщение
е още и преобразувана /трансформирана/ икономическа подреденост
(transformed economic orderedness). Когато в процеса на икономическото отражение в преобразуваната икономическа подреденост се появява и нова икономическа подреденост, по някакъв начин свързана с икономическата негентропия, но без изцяло да се покрива с нея, тогава се реализира частен случай на
преобразуваната икономическа подреденост, която може да се нарече превърната икономическа подреденост (conversed economic orderedness). Превърнатата икономическа подреденост според Ив. Николов е източникът на икономическото развитие, източникът икономията, която се ражда в отражението.
Източниците на икономическото съобщение се класифицират според
свойствата на случайните икономически процеси, които описват съобщенията,
според характера на изменението на съобщението и според характера на функционирането на съобщенията. Случайният икономически процес, който описва
съобщението, е икономическа функция на времето t ∈ T и приема случайните
значения α t ∈ M , където M е множеството на всички възможни значения на
икономическите съобщения във всеки фиксиран момент от времето. Съвкупността от икономически съобщения, които източникът (икономическата система) изработва, имащи зададени статистически свойства, образуват ансамбъл
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическите съобщения (economic communications /messages/
assembly).
В зависимост от свойствата на съвместните вероятностни разпределения
на случайните икономически величини, които съставят случайния икономически процес, се разграничават източници на икономическото съобщение с
независими елементи (economic communication /message/ sources with
independent elements) (съдържащите се в тях елементи {αk} са независими случайни икономически величини), гаусовски източници на икономическото
съобщение (Gaussian economic communication /message/ sources), марковски
източници на икономическото съобщение (Markovian economic
communication /message/ sources) и стационарни източници на икономическото съобщение (stationary economic communication /message/ sources).
Според характера на множеството M и на изменението на съобщението
във времето T се разграничават дискретни и непрекъснати източници на икономическото съобщение. Дискретни източници на икономическото съобщение по множество (discrete economic communication /message/ sources
according to set) са тези, при които множеството M е измеримо икономическо
множество или изброимо икономическо множество (това са икономически
съобщения с крайно или изброимо число значения). Непрекъснати източници на икономическото съобщение по множество (continuous economic
communication /message/ sources according to set) са тези, при които множеството M е непрекъснато. Ако областта на определението на икономическите съобщения T е монотонно нарастваща последователност от моменти от времето
(това са моментите на възникването на икономическото съобщение {tk}, tk <
tk+1), тогава са налице източници на икономическото съобщение с дискретно време (economic communication /message/ sources with discrete time). Характерното за тях е, че икономическите съобщения се променят в предварително
определени моменти от времето. Ако T е краен или безкраен интервал от време, тогава са налице източници на икономическото съобщение с непрекъснато време (economic communication /message/ sources with continuous time).
Те се характеризират с икономически съобщения, които непрекъснато се променят във времето.
Според характера на функционирането на икономическото съобщение източниците на икономическите съобщения се подразделят на такива с фиксирана и с управляема скорост на създаването на икономическото съобщение.
Източниците на икономическото съобщение с фиксирана скорост на създаването на съобщението (economic communication /message/ sources with
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------fixed velocity creating of communication /message/) са без икономическа памет,
при които съобщението се формира в моменти от времето, които не зависят от
работата на икономическите звена, пренасящи информацията. Източниците
на икономическото съобщение с управляема скорост на създаване на съобщението (economic communication /message/ sources with dirigible /managed/
velocity creating of communication /message/) са с икономическа памет, при които съобщенията се архивират (натрупват) и се използват при последващо регулиране на формирането на нови икономически съобщения.

ИЗХОД НА ДИНАМИЧНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (output of
the dynamic economic sysyem) (ки) – във:
потенциален изход на динамичната икономическа система.
ИЗХОД НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОДСИСТЕМА* (output of the economic subsystem) (ки) – във:
изход на управляваната икономическа подсистема;
изход на управляващата икономическа подсистема.
ИЗХОД НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (output of the economic
system), изходен обект на икономическата система, образ на икономическата система, – същото като изходни връзки на икономическата система. Означава се още като изходно икономическо въздействие. Представя се количествено от изходните икономически величини (изходните икономически параметри). Погрешно се отъждествява с понятието за изходно устройство на икономическата система. Да приемем, че I x ⊂ I и I y ⊂ I образуват разложение
(разбиване) на индексиращото множество I на икономическата система S, така
че
Ix I I y = Ο
/ , I x U I y = I.

Тогава икономическото множество X = ×{Vi : i ∈ I x } е вход на икономическата система S (респ. входен обект на икономическата система S), а икономическото множество Y = ×{Vi : i ∈ I y } е изход на икономическата система S
(респ. изходен обект на икономическата система S). С Vi {i ∈ I } са означени
елементите (респ. подмножествата от елементи) на тази икономическа система
(те образуват семейство от икономически множества), а с × е означен символът за декартово произведение (Descartesian product). От своя страна икономи-
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческата система S е отношението S = X × Y . Тя е система от типа “вход – изход”.
ИЗХОД НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (output of the economic
system) (ки) – във:
динамичен изход на икономическата система;
изход на икономическата система;
потенциален изход на динамичната икономическа система.
ИЗХОД НА РЕГУЛИРАЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА*
(output of the regulative economic subsystem), регулиращо икономическо въздействие, регулиращ икономически параметър, регулираща икономическа величина, – въздействие, което регулиращата икономическа подсистема
R на системата на икономическото регулиране (на регулаторната икономическа система) S оказва върху заобикалящата я вътрешна среда. Равен е на
ендогенния вход на регулируемата икономическа подсистема T.
ИЗХОД НА РЕГУЛИРУЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА*
(output of the regulable economic subsystem), регулируемо икономическо въздействие, регулируем икономически параметър, регулируема икономическа величина, – въздействията, които регулируемата икономическа подсистема T на системата на икономическото регулиране (на регулаторната
икономическа система) S оказва върху заобикалящата я (на подсистемата T)
среда. Първо, той съвпада с изхода y на системата на икономическото регулиране S като цяло и следователно представлява въздействията, които регулируемата икономическа подсистема T оказва върху средата, заобикаляща системата на икономическото регулиране S. Второ, той изпълнява ролята на вход
на регулиращата икономическа подсистема R (като подсистема на системата
S) и следователно оказва въздействия върху подсистемата R.
ИЗХОД НА СИСТЕМАТА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ*
(output of the economic regulation system) – въздействия (в т.ч. и изходни икономически въздействия), които системата на икономическо регулиране (т.е. регулаторната икономическа система) оказва върху заобикалящата я среда и
върху самата себе си (в последния случай – чрез обратната икономическа
връзка). Обикновено се означава с y, когато е скаларна икономическа величина,
и с y, когато е векторна икономическа величина или матрична икономическа
величина.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

ИЗХОД НА УПРАВЛЯВАНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА*
(output of the managed /controllable/ economic subsystem), управлявано икономическо въздействие, управляван икономически параметър, управлявана
икономическа величина,– въздействията, които управляваната икономическа
подсистема (като подсистема на системата на икономическото управление)
оказва върху заобикалящата я (на подсистемата) среда. Първо, той съвпада с
изхода на системата на икономическото управление като цяло и следователно
представлява въздействията, които управляваната икономическа подсистема
оказва върху средата, заобикаляща системата на икономическото управление.
Второ, той изпълнява ролята на вход на управляващата подсистема (като
подсистема на системата на системата на икономическо управление) и следователно оказва въздействия върху управляващата икономическа подсистема.
ИЗХОД НА УПРАВЛЯВАЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА*
(output of the managing /controlling/ economic subsystem), управляващо икономическо въздействие, управляващ икономически параметър, управляващо икономическа величина, – въздействието, което управляващата икономическа подсистема (като подсистема на системата на икономическото
управление) оказва върху заобикалящата я вреда. Постъпва като вход на управляваната икономическа подсистема.
ИЗХОДЕН ВЕКТОР НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (output vector
of the economic system) – векторна величина, съставена от параметрите на изходните икономически въздействия на икономическата система, които тя
оказва върху заобикалящата я среда. Означава се обикновено с y = (y1, y2, ...,
ym), където yj е j-тият параметър на изхода на системата (j = 1, 2, ..., m), а m –
броят на нейните изходни параметри.
ИЗХОДЕН ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС* (output
reproductional economic stock) – вж. възпроизводствена икономическа система.
ИЗХОДЕН ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(output reproductional economic ingedient) – вж. възпроизводствена икономическа система.
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial external derelevant dialectical
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.

ИЗХОДЕН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial external derelevant dialectical economic
ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial external derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial external derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial external derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial external derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial external dialectical ecocorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial external dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial external dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически икономически ексоингредиент.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

ИЗХОДЕН
ВЪНШЕН
ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (external initial dialectical economic exoingredient) (ки) –
във: изходен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен външен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
изходен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент).
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial external dialectical economic ingredient) – вж. диалектически
икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (external initial dialectical economic ingredient) (ки) – във:
изходен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен външен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен външен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial external dialectical ecorenomic exoingredient) – вж.
диалектически икореномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial external dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial external dialectical ecotechnomic exoingredient) –
вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (external initial dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) –
във:
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

изходен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен външен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж.
диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial external dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (external initial dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
изходен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен външен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
изходен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial external dialectical ecounirenomic exoingredient)
– вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial external dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial external relevant dialectical economic
exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial external relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial external relevant dialectical
227

1215

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент.

ИЗХОДЕН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial external relevant dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial external relevant typical
dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial external relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial external typical dialectical ecocorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial external typical dialectical economic ingredient) –
вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (external initial typical dialectical economic ingredient) (ки)
– във:
изходен външен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен външен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

ИЗХОДЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial external typical dialectical ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial external typical dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (external initial typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
изходен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен външен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial external typical dialectical ecounirenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial internal derelevant dialectical
economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial internal derelevant dialectical economic
ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial internal derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial internal derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial internal derelevant typical
dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial internal derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial internal dialectical ecocorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial internal dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial internal dialectical economic exoingredient) – вж.
диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (internal initial dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
изходен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен вътрешен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
изходен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial internal dialectical economic ingredient) – вж. диалектически
икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (internal initial dialectical economic ingredient) (ки) – във:
изходен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial internal dialectical ecorenomic exoingredient) – вж.
диалектически икореномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial internal dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial internal dialectical ecotechnomic exoingredient) –
вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (internal initial dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:
изходен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен вътрешен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial internal dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (internal initial dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
изходен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен вътрешен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial internal dialectical ecounirenomic exoingredient)
– вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial internal dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial internal relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial internal relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial internal relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial internal relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial internal relevant typical dialectical
economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial internal relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial internal typical dialectical ecocorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial internal typical dialectical economic ingredient)
– вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (internal initial typical dialectical economic ingredient)
(ки) – във:
изходен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial internal typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial internal typical dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (internal initial typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
изходен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен вътрешен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial internal typical dialectical
ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial constructive derelevant dialectical
economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial constructive derelevant dialectical
economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial constructive derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial constructive derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial constructive derelevant
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.

ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial constructive derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ*
(initial
constructive
dialectical
ecocorenomic
exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial constructive dialectical ecocorenomic ingredient) – вж.
диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial constructive dialectical economic exoingredient) – вж.
диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial constructive dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
изходен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен градивен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
изходен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial constructive dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial constructive dialectical economic ingredient) (ки) – във:
изходен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

изходен градивен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial constructive dialectical ecorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial constructive dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ*
(initial
constructive
dialectical
ecotechnomic
exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial constructive dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
изходен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен градивен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial constructive dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (initial constructive dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
изходен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

изходен градивен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial constructive dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial constructive dialectical ecounirenomic ingredient) – вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial constructive relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial constructive relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial constructive relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial constructive relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial constructive relevant typical
dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial constructive relevant typical
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент.

ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial constructive typical dialectical
ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial constructive typical dialectical economic
ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial constructive typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
изходен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен градивен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial constructive typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial constructive typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial constructive typical dialectical ecotechnomic
ingredient) (ки) – във:
изходен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

изходен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен градивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial constructive typical dialectical
ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial derelevant dialectical economic exoingredient) –
вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial derelevant dialectical economic exoingredient) (ки)
– във:
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);
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

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).
ИЗХОДЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (initial derelevant dialectical economic ingredient) (ки) – във:
изходен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

изходен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент).
ИЗХОДЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
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);
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

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).
ИЗХОДЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
изходен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

изходен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial derelevant typical dialectical economic
ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial derelevant typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
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);
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

изходен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен 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 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).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

ИЗХОДЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
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 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);
изходен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

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).
ИЗХОДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически
икокореномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial dialectical ecocorenomic exoingredient) (ки) – във:
изходен външен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен вътрешен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен градивен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен дукоален диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен дукоплетен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

изходен масивен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен основен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен цялостен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен частен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент).
ИЗХОДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНРЕДИЕНТ*
(initial dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial dialectical ecocorenomic ingredient) (ки) – във:
изходен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
изходен вътрешен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен външен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен цялостен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен дукоален диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
изходен градивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен основен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
247

1235

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

изходен съвместим диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен клетъчен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен унитарен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен масивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен частен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
изходен уникоален диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент).
ИЗХОДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
изходен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен външен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
изходен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен вътрешен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
изходен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен градивен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
изходен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

изходен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
изходен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен дукоален диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
изходен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен дукоплетен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
изходен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен клетъчен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен масивен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
изходен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен основен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
изходен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

изходен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен съвместим диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен уникоален диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
изходен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен унитарен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
изходен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен цялостен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
изходен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен частен диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
ИЗХОДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(initial dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial dialectical economic ingredient) (ки) – във:
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изходен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен външен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен външен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен градивен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически
икономически ингредиент);
изходен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоален диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоплетен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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изходен клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен основен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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изходен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен цялостен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
ИЗХОДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial dialectical ecorenomic exoingredient) (ки) – във:
изходен вътрешен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен градивен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен дукоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен дукоплетен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен масивен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен основен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен съвместим диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

изходен уникоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен унитарен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен цялостен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен частен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент).
ИЗХОДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(initial dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически
ингредиент.
ИЗХОДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(initial dialectical ecorenomic ingredient) (ки) – във:
изходен външен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
изходен вътрешен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
изходен градивен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
изходен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
изходен дукоален диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
изходен дукоплетен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
изходен клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
изходен масивен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
изходен основен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
изходен съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
изходен уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

изходен унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
изходен цялостен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
изходен частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент).
ИЗХОДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически
икотехномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
изходен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен външен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж.
диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж.
дерелевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
изходен вътрешен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен градивен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

изходен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен дукоален диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен дукоплетен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен клетъчен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен масивен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

изходен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен основен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен съвместим диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен уникоален диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен унитарен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

изходен цялостен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен частен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж.
диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
ИЗХОДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(initial dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(initial dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
изходен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен външен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
изходен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен вътрешен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен градивен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

изходен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоален диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоплетен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен масивен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
изходен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

изходен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен цялостен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически
икоуниреномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial dialectical ecounirenomic exoingredient) (ки) – във:
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

изходен външен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
изходен вътрешен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
изходен градивен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
изходен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
изходен дукоален диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
изходен дукоплетен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
изходен клетъчен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
изходен масивен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
изходен основен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
изходен съвместим диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
изходен уникоален диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
изходен унитарен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
изходен цялостен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
изходен частен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент).
ИЗХОДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial dialectical ecounirenomic ingredient) (ки) – във:
изходен външен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

изходен вътрешен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен градивен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен дукоален диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен дукоплетен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен масивен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен основен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен цялостен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен частен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент).
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoal derelevant dialectical
economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoal derelevant dialectical economic
ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoal derelevant
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.

ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoal derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoal derelevant typical
dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoal derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoal dialectical ecocorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoal dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoal dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial ducoal dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
изходен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен дукоален диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
изходен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoal dialectical economic ingredient) – вж. диалектически
икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial ducoal dialectical economic ingredient) (ки) – във:
изходен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоален диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoal dialectical ecorenomic exoingredient) – вж.
диалектически икореномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoal dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoal dialectical ecotechnomic exoingredient) –
вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial ducoal dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:
изходен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен дукоален диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoal dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (initial ducoal dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
изходен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoal dialectical ecounirenomic exoingredient) –
вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoal dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoal relevant dialectical economic
exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoal relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoal relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoal relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoal relevant typical dialectical
economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoal relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoal typical dialectical ecocorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoal typical dialectical economic ingredient)
– вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial ducoal typical dialectical economic ingredient)
(ки) – във:
изходен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоален типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoal typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoal typical dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
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File: от ИЗПЪЛНИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ...

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

ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial ducoal typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
изходен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен дукоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoal typical dialectical
ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoplete derelevant dialectical
economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoplete derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoplete derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoplete derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoplete derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoplete derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoplete dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoplete dialectical ecocorenomic ingredient) – вж.
диалектически икокореномически ингредиент.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoplete dialectical economic exoingredient) – вж.
диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial ducoplete dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
изходен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен дукоплетен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
изходен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoplete dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial ducoplete dialectical economic ingredient) (ки) – във:
изходен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоплетен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoplete dialectical ecorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoplete dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoplete dialectical ecotechnomic exoingredient)
– вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial ducoplete dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:
изходен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен дукоплетен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoplete dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (initial ducoplete dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
изходен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоплетен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoplete dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoplete dialectical ecounirenomic ingredient)
– вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoplete relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoplete relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoplete relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoplete relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoplete relevant typical
dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoplete relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoplete typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoplete typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial ducoplete typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
изходен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
4
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоплетен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoplete typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoplete typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial ducoplete typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
изходен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен дукоплетен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial ducoplete typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС* (output economic stock) – вж. икономически запаси и ресурсно-субстанциална икономическа система.
ИЗХОДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАПАС (output economic stock) (ки) – във:
изходен икономически запас (вж. ресурсно-субстанциална икономическа
система);
изходен възпроизводствен икономически запас (вж. възпроизводствена
икономическа система).
5
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (output economic ingredient) (*) – изход на икономическата система, разглеждан като икономически
ингредиент, т.е. като изходно икономическо богатство (като изходно ингредиентно икономическо богатство) (вж. ингредиентно икономическо богатство). Същото като изходно икономическо въздействие на ингредиентната
икономическа система.
ИЗХОДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (output economic ingredient)
(ки) – във:
абсорбционност на изходния икономически ингредиент;
входна абсорбционност на изходния икономически ингредиент;
еластичност на входния към изходния икономически ингредиент;
еластичност на изходния към входния икономически ингредиент;
изходен възпроизводствен икономически ингредиент (вж. възпроизводствена икономическа система);
изходен икономически ингредиент;
изходен икономически ингредиент;
изходен производствен икономически ингредиент (в икон.);
изходен производствен макроикономически ингредиент (в макр.);
изходен производствен микроикономически икономически ингредиент (в
микр.);
изходен ресурсно-субстанциален икономически ингредиент (вж. ресурсно-субстанциална икономическа система);
изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент;
инверсна еластичност на входния към изходния икономически ингредиент;
инверсна еластичност на изходния към входния икономически ингредиент;
инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент
(същото като изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
начална входна абсорбционност на изходния икономически ингредиент
(същото като входна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
начална еластичност на входния към изходния икономически ингредиент;
начална еластичност на изходния към входния икономически ингредиент;
постоянен изходен икономически ингредиент (вж. постоянен икономически ингредиент);
пределна абсорбционност на изходния икономически ингредиент;
6
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна входна абсорбционност на изходния икономически ингредиент
(същото като пределна начална входна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
пределна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент
(същото като пределна инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
пределна инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент (същото като пределна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
пределна начална входна абсорбционност на изходния икономически ингредиент (същото като пределна входна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
променлив изходен икономически ингредиент (вж. променлив икономически ингредиент);
средна абсорбционност на изходния икономически ингредиент;
средна входна абсорбционност на изходния икономически ингредиент
(същото като средна начална входна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
средна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент
(същото като средна инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
средна инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент (същото като средна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
средна начална входна абсорбционност на изходния икономически ингредиент (същото като средна входна абсорбционност на изходния икономически
ингредиент).
ИЗХОДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТЪР (output economic parameter) –
икономически параметър (в качеството на икономическа величина), който количествено представя дадена изходна връзка на икономическата система.
ИЗХОДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (output economic process) (*) –
такова преобразуване (превръщане, трансформиране, преосъществяване) на
входа на икономическата система в изходни състоятелни икономически въздействия (изходни връзки на икономическата система, изходни икономически
въздействия, изход на икономическата система) (математически идентифи7

1262

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------цирано като икономическа функция или изображение, включващи оператор и
съответствие), което дава възможност да се съпоставят количествените изменения (като изменения в икономически величини) на изхода на системата с тези
на нейния вход. Една от основните разновидности на икономическия процес.
Вж. и статистически анализ на линейни динамични икономически системи.
ИЗХОДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС (output economic process) (ки) –
във:
изходен икономически процес (вж. и статистически анализ на линейни
динамични икономически системи);
изходен колебателен икономически процес;
изходен монотонен икономически процес.
ИЗХОДЕН ИНГРЕДИЕНТЕН ПАЗАР* (output ingredient market) (в микр.),
продуктов пазар (в микр.), (*) – ингредиентен пазар (в икон.), на който икономически единици (икономически агенти) (в т.ч. и фирми) производителки на
икономически продукти, продават изходни производствени икономически ингредиенти (в икон.) (икономически продукти), а други икономически единици
(икономическите агенти) (в т.ч. и фирми) ги купуват. Според ингредиентната
икономическа равнищност негови разновидности са изходният микроикономически ингредиентен пазар (в микр.) и изходният макроикономически ингредиентен пазар (в макр.).
ИЗХОДЕН ИНГРЕДИЕНТЕН ПАЗАР (output ingredient market) (ки) – във:
изходен ингредиентен пазар (в микр.);
изходен макроикономически ингредиентен пазар (в макр.);
изходен микроикономически ингредиентен пазар (в микр.).
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial cellular derelevant dialectical
economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial cellular derelevant dialectical economic
ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial cellular derelevant dialecti8
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------cal ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial cellular derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial cellular derelevant typical
dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial cellular derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial cellular dialectical ecocorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial cellular dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial cellular dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial cellular dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
изходен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен клетъчен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial cellular dialectical economic ingredient) – вж. диалектически
икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial cellular dialectical economic ingredient) (ки) – във:
изходен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial cellular dialectical ecorenomic exoingredient) – вж.
диалектически икореномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial cellular dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial cellular dialectical ecotechnomic exoingredient) –
вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial cellular dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:
изходен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен клетъчен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).

10

1265

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial cellular dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (initial cellular dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
изходен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial cellular dialectical ecounirenomic exoingredient) –
вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial cellular dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial cellular relevant dialectical economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial cellular relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial cellular relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент.
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial cellular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial cellular relevant typical dialectical
economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент.
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial cellular typical dialectical ecocorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial cellular typical dialectical economic ingredient)
– вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial cellular typical dialectical economic ingredient)
(ки) – във:
изходен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial cellular typical dialectical ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial cellular typical dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial cellular typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
изходен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен клетъчен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial cellular typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДЕН КОЛЕБАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (output
oscillating economic process) – колебателен икономически процес, при който
значението на колебателната икономическа функция (oscillating economic
function) (функцията която описва колебателното икономическо движение) е
изходно икономическо въздействие (представлява изходна икономическа връзка и е израз на изходното икономическо състояние) на системата, в която се
извършва този процес. Той се осъществява в изходно колебателна икономическа система. Икономически процес, който едновременно е изходен икономически процес и колебателен икономически процес.
ИЗХОДЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (output macroeconomic ingredient) (ки) – във:
изходен производствен макроикономически ингредиент (в макр.).
ИЗХОДЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТЕН ПАЗАР* (output microeconomic ingredient market) (в макр.), продуктов пазар (в макр.), (*)
– макроикономически ингредиентен пазар (в макр.), на който икономически
единици (икономически агенти) производителки на икономически продукти,
продават изходни производствени макроикономически ингредиенти (в макр.)
(икономически продукти), а други икономически единици (икономическите
агенти) (в т.ч. и фирми) ги купуват; макроикономическо обобщен изходен
13
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------микроикономически ингредиентен пазар (в микр.) (вж. ингредиентна икономическа равнищност).
ИЗХОДЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПАЗАР (output microeconomic
market) (ки) – във:
изходен макроикономически ингредиентен пазар (в макр.).
ИЗХОДЕН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial massive derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial massive derelevant dialectical economic
ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial massive derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial massive derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
ИЗХОДЕН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial massive derelevant typical
dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial massive derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial massive dialectical ecocorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial massive dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial massive dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial massive dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
изходен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен масивен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
изходен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
ИЗХОДЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial massive dialectical economic ingredient) – вж. диалектически
икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial massive dialectical economic ingredient) (ки) – във:
изходен масивен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент).
ИЗХОДЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial massive dialectical ecorenomic exoingredient) – вж.
диалектически икореномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial massive dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial massive dialectical ecotechnomic exoingredient) –
вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial massive dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) –
във:
изходен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен масивен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
ИЗХОДЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial massive dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (initial massive dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
изходен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен масивен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
изходен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial massive dialectical ecounirenomic exoingredient)
– вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial massive dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДЕН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial massive relevant dialectical economic
exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial massive relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial massive relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент.
ИЗХОДЕН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial massive relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial massive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial massive typical dialectical ecocorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial massive typical dialectical economic ingredient)
– вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial massive typical dialectical economic ingredient)
(ки) – във:
изходен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен масивен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИЗХОДЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial massive typical dialectical ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial massive typical dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial massive typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
изходен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен масивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial massive typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДЕН МИКРОИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (output microeconomic ingredient) (ки) – във:
изходен производствен микроикономически икономически ингредиент (в
микр.).
ИЗХОДЕН МИКРОИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТЕН ПАЗАР*
(output microeconomic ingredient market) (в микр.), продуктов пазар (в микр.),
(*) – микроикономически ингредиентен пазар (в микр.), на който икономически
18
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единици (икономически агенти) (в т.ч. и фирми) производителки на икономически продукти, продават изходни производствени микроикономически ингредиенти (в микр.) (икономически продукти), а други икономически единици
(икономическите агенти) (в т.ч. и фирми) ги купуват; пазар на икономически
продукти в микроикономиката (интерпретирано на микроикономическо равнище) (вж. ингредиентна икономическа равнищност).
ИЗХОДЕН МИКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПАЗАР (output microeconomic
market) (ки) – във:
изходен микроикономически ингредиентен пазар (в микр.).
ИЗХОДЕН МОНОТОНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (output
monotonic economic process) – монотонен икономически процес, при който
значението на монотонната икономическа функция е изходно икономическо
въздействие (представлява изходна икономическа връзка и е израз на изходно
икономическо състояние) на икономическата система, в която той се извършва. Икономически процес, който едновременно е изходен икономически процес
и монотонен икономически процес. Системата, в която се осъществява, е изходно-монотонна икономическа система.
ИЗХОДЕН ОБЕКТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (output object
of the economic system) – същото като изход на икономическата система. Вж.
и абстрактна икономическа система.
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial basic derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial basic derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial basic derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial basic derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial basic derelevant typical dialectical
economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент.
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial basic derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial basic dialectical ecocorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial basic dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial basic dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (basic initial dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
изходен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен основен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
изходен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial basic dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (basic initial dialectical economic ingredient) (ки) – във:
изходен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен основен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial basic dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial basic dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически
икореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial basic dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж.
диалектически икотехномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (basic initial dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) –
във:
изходен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен основен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial basic dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (basic initial dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial basic dialectical ecounirenomic exoingredient) –
вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial basic dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial basic relevant dialectical economic
exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial basic relevant dialectical economic ingredient) –
вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial basic relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial basic relevant dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial basic relevant typical dialectical
economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент.
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial basic relevant typical dialec22
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------tical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial basic typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial basic typical dialectical economic ingredient) –
вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (basic initial typical dialectical economic ingredient)
(ки) – във:
изходен основен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен основен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial basic typical dialectical ecorenomic ingredient)
– вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial basic typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (basic initial typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
изходен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial basic typical dialectical ecounirenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ПАЗАР (output market) (ки) – във:
изходен ингредиентен пазар (в микр.) (същото като продуктов пазар (в
микр.));
изходен макроикономически ингредиентен пазар (в макр.);
изходен микроикономически ингредиентен пазар (в микр.).
ИЗХОДЕН ПРИЗНАК НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (initial
attribute of the economic system) (*) – признак на икономическата система (на
системата на икономическите отношения в нейната цялост като система на
общественото производство), който има самостоятелна и специфична определеност и притежава собствени значения (определения). Последните представят
характеристиката на изходния признак и описват сложната му природа и многообразните му проявления във функционирането на общественото производство. На всеки изходен признак (свойство) на системата на икономическите
отношения отговаря по едно измерение в пространството на икономическите отношения. На множеството от изходни признаци съответствува изходно
пространство на икономическите отношения, което е подмножество на пълното пространство на икономическите отношения. Изходните признаци на
икономическата система са целесъобразност на икономическата система (x1),
ингредиентност на икономическата система (x2), обектност на икономическата система (x3), мащабност на икономическата система (x4), метричност
на икономическата система (x5), равновесност на икономическата система
(x6), субектност на икономическата система (x7), йерархичност на икономическата система (x8), дискретност на икономическата система (x9), темпоралност на икономическата система (x10) и емерджентност на икономическата система (x11). Всеки i-ти изходен признак има координати, отчитани по
i-тото измерение на изходното пространство.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН ПРОДУКТ (output product) (в макр.) (подразбира се като изходнопродуктова предметна маса) – общо понятие за краен продукт (в макр.) и
изведен продукт (в макр.), които са негови разновидности; парично изражение
на употребен от икономически единици (една, повече от една или всички в дадена страна) краен продукт (в макр.) или дедуциран от икономически единици
(една, повече от една или всички в дадена страна) изведен продукт (в макр.) в
икономическото производство за единица време (обикновено за една година).
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). Изходният продукт (в макр.) е сумата от
изходно-продуктовите предметни междуелементни кванти* (outputproduct 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 външносистемния продукт (в
макр.). Негови разновидности са отделният изходен продукт (в макр.) и съвкупният изходен продукт (в макр.). Ако не е посочено друго, под изходен продукт (в макр.) обикновено се подразбира съвкупният изходен продукт (в
макр.). При покупко-продажба изходният продукт (в макр.) се представя като
разход на изходен продукт* (output product expenditure) (в макр.) за неговите
продавачи и като постъпление на изходен продукт* (output product incoming)
(в макр.) за неговите купувачи. Като обем изходният продукт (в макр.) е равен
на входните финанси (в макр.).
ИЗХОДЕН ПРОДУКТ (outnput product) (ки) – във:
изходен продукт (в макр.);
отделен изходен продукт (в макр.);
съвкупен изходен продукт (в макр.).
ИЗХОДЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (output production economic ingredient; economic production outputs) (в икон.) (*) –
изходен икономически ингредиент, който е резултат от съединяването на производствените икономически фактори в процеса на икономическото производство и е предназначен за производително (междинно) или за непроизводително (крайно) потребление. Същото е като икономически продукт. Според
ингредиентната икономическа равнищност негови разновидности са изходни-
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ят производствен микроикономически ингредиент (в микр.) и изходният производствен макроикономически ингредиент (в макр.).
ИЗХОДЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИНГРЕДИЕНТ (output production ingredient)
(ки) – във:
изходен производствен икономически ингредиент (в икон.);
изходен производствен макроикономически ингредиент (в макр.);
изходен производствен микроикономически икономически ингредиент (в
микр.).
ИЗХОДЕН ПРОИЗВОДСТВЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (output production macroeconomic ingredient; production macroeconomic
outputs) (в макр.) (*) – изходен икономически ингредиент, който е резултат от
съединяването на производствените икономически фактори в процеса на икономическото производство в макроикономиката (интерпретирано на макроикономическо равнище) и е предназначен за производително (междинно) или за
непроизводително (крайно) потребление; макроикономическо обобщен изходен производствен микроикономически ингредиент (в микр.) (вж. ингредиентна икономическа равнищност).
ИЗХОДЕН ПРОИЗВОДСТВЕН МИКРОИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (output production microeconomic ingredient; production microeconomic
outputs) (в микр.) (*) – изходен икономически ингредиент, който е резултат от
съединяването на производствените икономически фактори в процеса на икономическото производство в микроикономиката (интерпретирано на микроикономическо равнище) (вж. ингредиентна икономическа равнищност) и е
предназначен за производително (междинно) или за непроизводително (крайно) потребление.
ИЗХОДЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial relevant dialectical economic exoingredient) – вж.
релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial relevant dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
изходен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
ИЗХОДЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен
диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial relevant dialectical economic ingredient) (ки) – във:
изходен външен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
ИЗХОДЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) –
вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:
изходен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
ИЗХОДЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial relevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (initial relevant dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
изходен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial relevant typical dialectical economic ingredient)
(ки) – във: изходен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial relevant typical dialectical economic ingredient)
(ки) – във: изходен външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
ИЗХОДЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial relevant typical dialectical economic ingredient)
– вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial relevant typical dialectical economic ingredient)
(ки) – във:
изходен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен уникоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
ИЗХОДЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент.
ИЗХОДЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) (ки) – във:
изходен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (output resource-substantial economic ingedient) – вж. ресурсносубстанциална икономическа система.
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial compatible derelevant dialectical
economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial compatible derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial compatible derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial compatible derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial compatible derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial compatible derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ*
(initial
compatible
dialectical
ecocorenomic
exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial compatible dialectical ecocorenomic ingredient) – вж.
диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial compatible dialectical economic exoingredient) – вж.
диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial compatible dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен съвместим диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial compatible dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial compatible dialectical economic ingredient) (ки) – във:
изходен съвместим диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент).
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial compatible dialectical ecorenomic exoingredient)
– вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial compatible dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ*
(initial
compatible
dialectical
ecotechnomic
exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial compatible dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:
изходен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен съвместим диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial compatible dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (initial compatible dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
изходен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial compatible dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial compatible dialectical ecounirenomic ingredient) –
вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial compatible relevant dialectical economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial compatible relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial compatible relevant dialec36
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------tical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial compatible relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial compatible relevant typical
dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial compatible relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial compatible typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial compatible typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
изходен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходен съвместим релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial compatible typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial compatible typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial compatible typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
изходен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен съвместим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial compatible typical dialectical
ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (initial typical dialectical ecocorenomic ingredient) (ки) – във:
изходен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИЗХОДЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
изходен външен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен външен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен градивен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен 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 дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоален типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоплетен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен основен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен основен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходен съвместим релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен уникоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен цялостен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
ИЗХОДЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial typical dialectical ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial typical dialectical ecorenomic ingredient) (ки) – във:
изходен външен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен вътрешен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен градивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен дукоплетен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен масивен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен основен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен уникоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен частен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент).
ИЗХОДЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен
диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
изходен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен външен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен вътрешен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен градивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен 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 дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен дукоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен дукоплетен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен клетъчен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен масивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен съвместим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен уникоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен цялостен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен типичен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (initial typical dialectical ecounirenomic ingredient) (ки) – във:
изходен външен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен вътрешен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен градивен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен дукоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен дукоплетен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен клетъчен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен масивен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен основен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен съвместим типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен уникоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен унитарен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен цялостен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен частен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial unicoal derelevant dialectical
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unicoal derelevant dialectical economic
ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial unicoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unicoal derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unicoal derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unicoal derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial unicoal dialectical ecocorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial unicoal dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial unicoal dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически икономически ексоингредиент.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial unicoal dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
изходен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен уникоален диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
изходен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unicoal dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial unicoal dialectical economic ingredient) (ки) – във:
изходен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial unicoal dialectical ecorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial unicoal dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial unicoal dialectical ecotechnomic exoingredient) –
вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial unicoal dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:

49

1304

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен уникоален диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial unicoal dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (initial unicoal dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
изходен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial unicoal dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unicoal dialectical ecounirenomic ingredient) – вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial unicoal relevant dialectical economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unicoal relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial unicoal relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент.
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unicoal relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unicoal relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unicoal relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unicoal typical dialectical ecocorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unicoal typical dialectical economic ingredient)
– вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial unicoal typical dialectical economic ingredient)
(ки) – във:
изходен уникоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент).
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unicoal typical dialectical ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unicoal typical dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial unicoal typical dialectical ecotechnomic
ingredient) (ки) – във:
изходен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен уникоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unicoal typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial unitary derelevant dialectical
economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unitary derelevant dialectical economic
ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial unitary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unitary derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unitary derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unitary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial unitary dialectical ecocorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial unitary dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial unitary dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial unitary dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
изходен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен унитарен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
изходен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент).
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unitary dialectical economic ingredient) – вж. диалектически
икономически ингредиент.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial unitary dialectical economic ingredient) (ки) – във:
изходен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial unitary dialectical ecorenomic exoingredient) – вж.
диалектически икореномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unitary dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial unitary dialectical ecotechnomic exoingredient) –
вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial unitary dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:
изходен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен унитарен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial unitary dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (initial unitary dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial unitary dialectical ecounirenomic exoingredient) –
вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial unitary dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial unitary relevant dialectical economic
exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unitary relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial unitary relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент.
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unitary relevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unitary relevant typical dialectical
economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unitary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unitary typical dialectical ecocorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unitary typical dialectical economic ingredient)
– вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial unitary typical dialectical economic ingredient)
(ки) – във:
изходен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unitary typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unitary typical dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial unitary typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
изходен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial unitary typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial entire derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial entire derelevant dialectical economic
ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial entire derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial entire derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial entire derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial entire derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial entire dialectical ecocorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial entire dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial entire dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial entire dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
изходен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен цялостен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
изходен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial entire dialectical economic ingredient) – вж. диалектически
икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial entire dialectical economic ingredient) (ки) – във:
изходен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен цялостен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial entire dialectical ecorenomic exoingredient) – вж.
диалектически икореномически ексоингредиент.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial entire dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial entire dialectical ecotechnomic exoingredient) –
вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial entire dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки)
– във:
изходен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен цялостен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial entire dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (initial entire dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
изходен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен цялостен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial entire dialectical ecounirenomic exoingredient) –
вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial entire dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial entire relevant dialectical economic
exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial entire relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial entire relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial entire relevant dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial entire relevant typical dialectical
economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент.
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial entire relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial entire typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial entire typical dialectical economic ingredient) –
вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial entire typical dialectical economic ingredient)
(ки) – във:
изходен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен цялостен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial entire typical dialectical ecorenomic ingredient)
– вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial entire typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial entire typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
изходен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен цялостен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial entire typical dialectical ecounirenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial particular derelevant dialectical eco61
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------nomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial particular derelevant dialectical economic
ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial particular derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial particular derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial particular derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial particular derelevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial particular dialectical ecocorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial particular dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial particular dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически икономически ексоингредиент.

62

1317

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial particular dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
изходен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен частен диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial particular dialectical economic ingredient) – вж. диалектически
икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial particular dialectical economic ingredient) (ки) – във:
изходен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial particular dialectical ecorenomic exoingredient) – вж.
диалектически икореномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial particular dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial particular dialectical ecotechnomic exoingredient) –
вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (initial particular dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки)
– във:
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен частен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж.
диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial particular dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial particular dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
изходен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial particular dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial particular dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial particular relevant dialectical economic
exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial particular relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (initial particular relevant dialectical
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент.
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial particular relevant dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial particular relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial particular relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial particular typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (initial particular typical dialectical economic ingredient) – вж.
типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (initial particular typical dialectical economic ingredient) (ки) –
във:
изходен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial particular typical dialectical ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial particular typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (initial particular typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
изходен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен типичен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
ИЗХОДЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (initial particular typical dialectical ecounirenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДНА АБСОРБЦИОННОСТ НА ИЗХОДНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (output absorptivity of the output economic ingredient), инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент, (*) –
икономическа величина A(–)vy, която показва какъв размер входен икономически
ингредиент (чиято обща величина е изходът y на зададената абстрактна ингредиентна икономичсдка система) при инверсната абстрактна ингредиентна икономическа система S(yv− ) gi се поглъща (се абсорбира) от (респ. съответствува на) единица изходен икономически ингредиент (чиято обща величина е
входът v на зададената система) при същата тази инверсна ингредиентна икономическа система. Една от разновидностите на абстрактната икономическа
абсорбционност и едно от проявленията на икономическата абсорбционност
изобщо. Има две разновидности с по-голяма приложимост – средна изходна
абсорбционност на изходния икономически ингредиент и пределна изходна
абсорбционност на изходния икономически ингредиент.
ИЗХОДНА АБСОРБЦИОННОСТ НА ИЗХОДНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (output absorptivity of the output economic ingredient) (ки) –
във:
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент;
инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент
(същото като изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
пределна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент;
пределна инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент (същото като пределна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
средна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент;
средна инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент (същото като средна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент).
ИЗХОДНА АБСОРБЦИОННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ (output absorptivity of the economic ingredient) (ки) – във:
изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент;
инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент
(същото като изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
пределна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент;
пределна инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент (същото като пределна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
средна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент;
средна инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент (същото като средна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент).
ИЗХОДНА ВРЪЗКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (output connection of the economic system) – вж. изходни връзки на икономическата система.
ИЗХОДНА ДЕРЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА
КЛЕТКА* (initial derelevant dialectical economic cell) – вж. [1] дерелевантен
диалектически икономически ексоингредиент, [2] дерелевантен диалектически икономически ингредиент и [3] дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
ИЗХОДНА ДЕРЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА* (initial derelevant dialectical ecotechnomic cell) – вж. [1] дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, [2] дерелевантен
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------диалектически икотехномически ингредиент и [3] дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КЛЕТКА*
(initial dialectical ecocorenomic cell) – вж. [1] диалектически икокореномически
ексоингредиент, [2] диалектически икокореномически ингредиент и [3] типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИЗХОДНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА КЛЕТКА* (initial dialectical economic cell) – вж. [1] диалектически икономически ексоингредиент,
[2] диалектически икономически ингредиент и [3] типичен диалектически
икономически ингредиент.
ИЗХОДНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КЛЕТКА* (initial
dialectical ecorenomic cell) – вж. [1] диалектически икореномически ексоингредиент, [2] диалектически икореномически ингредиент и [3] типичен диалектически икореномически ингредиент.
ИЗХОДНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА* (initial
dialectical ecotechnomic cell) – вж. [1] диалектически икотехномически ексоингредиент, [2] диалектически икотехномически ингредиент и [3] типичен диалектически икотехномически ингредиент.
ИЗХОДНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КЛЕТКА*
(initial dialectical ecounirenomic cell) – вж. [1] диалектически икоуниреномически ексоингредиент, [2] диалектически икоуниреномически ингредиент и [3]
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
ИЗХОДНА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (initial dynamic
economic system) – динамична икономическа система, чиито параметри са
равни на зададените и не се променят, а движението в нея е основното движение на динамичната икономическа система. Вж. чувствителност на динамичната икономическа система.
ИЗХОДНА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
(output dynamic economic characteristic) – параметър (респ. оценка) на изхода на
икономическата система, който се променя във времето (респ. е функция на
времето).
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДНА ДИНАМИЧНА ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (output dynamic function of the economic system) (ки) – във:
програмирана изходна динамична функция на икономическата система (вж. програмирано поведение на икономическата система);
фактическа изходна динамична функция на икономическата система
(вж. програмирано поведение на икономическата система).
ИЗХОДНА ИЗОИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНФИГУРАЦИЯ* (output isoingrediental economic configuration) – същото като изходна
икономическа изокванта.
ИЗХОДНА ИЗОКВАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНФИГУРАЦИЯ* (output isoquant economic configuration) – същото като изходна икономическа изокванта.
ИЗХОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (output economic quantity
/value; variable/) – икономическа величина (икономически параметър), която
количествено представя дадена изходна връзка на икономическата система.
ИЗХОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (output economic quantity
/value; variable /) (ки) – във:
изходна икономическа величина;
максимално отклонение на изходната икономическа величина;
област на допустимите отклонения на изходната икономическа величина (вж. преходен икономически процес);
отклонение на изходната икономическа величина;
статично отклонение на изходната икономическа величина;
установено значение на изходната икономическа величина;
фиксирано значение на изходната икономическа величина.
ИЗХОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОИНГРЕДИЕНТА* (output economic
isoingredient) – същото като изходна икономическа изокванта.
ИЗХОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОИНГРЕДИЕНТА (output economic isoingredient) (ки) – във:
изходна икономическа изоингредиента (същото като изходна икономическа изокванта);
ресурсно-субстанциална изходна икономическа изоингредиента (същото
като резултатна икономическа изокванта);
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностно-стратификационна изходна икономическа изоингредиента
(същото като същностна икономическа изокванта).
ИЗХОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОКВАНТА* (output economic isoquant),
изходна изоквантна икономическа конфигурация, изходна икономическа
изоингредиента, изходна изоингредиентна икономическа конфигурация,
(*) – икономическо подмножество (респ. икономическа област) от икономически точки a в икономическото пространство на аргументите (на независимите променливи) на някаква икономическа функция b = η(a), представящи
променливите изходни икономически ингредиенти (вж. променлив икономически ингредиент) в дадена ингредиентна икономическа система, при което
(подмножество) значението b на тази икономическа функция, представящо
постоянният входен икономически ингредиент (вж. постоянен икономически ингредиент) на същата система, остава постоянно. С а е означен векторът
на независимите променливи, съставен от елементите aj, j = 1, 2, …, M, а b е
векторът на функционалните значения, съставен от елементите bi, i = 1, 2, …,
N, (вж. икономически вектор), където M е броят на видовете независими променливи (на променливите изходни икономически ингредиенти), а N е броят
на значенията на функцията (на постоянните входни икономически ингредиенти). Движението на точка по дадена изходна икономическа изокванта променя елементите на вектора а, задаващ точката а, без да се променя значението
на икономическата функция b = η(a), т.е. значението на функцията е инвариантно (респ. безразлично) към измененията на независимите променливи a (следователно дадена изходна изокванта обхваща различните комбинации от независими променливи, при които се получава еднакво функционално значение).
Важна особеност на разглежданата икономическа зависимост е, че кривината
на изходната икономическа изокванта* (output economic isoquant curvature)
характеризира еластичността на заместването на променливите изходни
икономически ингредиенти (variable output economic ingredients) на ингредиентната икономическа система. Уравнението на отделната изходна икономическа изокванта е

η v (a ) = bv , v ∈ Vb ,
където bv е постоянното значение на изходната изоквантна функция b = η(a)
при v-тия вариант на неговото равнище, а Vb е множеството от варианти на неговите равнища. На множеството от варианти Vb съответствува множество от
изходни икономически изокванти в разглежданата система.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа абстрахируемост се разграничават:
(1) ресурсно-субстанциална изходна икономическа изокванта (същото като ресурсно-субстанциална изходна икономическа изоингредиента) – когато тя
е установена в някаква ресурсно-субстанциална икономическа система {в т.ч.
изходна възпроизводствена икономическа изокванта* (output reproductional
economic isoquant) [същото като изходна възпроизводствена икономическа
изоингредиента* (output reproductional economic isoingredient)] – когато тя е
установена в някаква възпроизводствена икономическа система (тук изоквантата може да се отнася и поотделно за икономическото производство, икономическата размяна, икономическото разпределение и икономическото потребление, както и за някои техни обобщения, като например за икономическото стопанисване, икономическото следпроизводство, икономическото предипотребление и т.н.)}; тя още е резултатна изоресурсна икономическа конфигурация (накратко – резултатна икономическа изокванта, резултатна икономическа изоингредиента);
(2) същностно-стратификационна изходна икономическа изокванта (същото като същностно-стратификационна изходна икономическа изоингредиента) – когато тя е установена в някаква същностно-стратифицирана икономическа система (тук изоквантата може да се отнася и поотделно за субстанциалната, за възпроизводствената и т.н. икономически системи); тя още е същностна изофеноменна икономическа конфигурация (накратко –същностна
икономическа изокванта, същностна икономическа изоингредиента).
Според субстанциалната и стратификационната си определеност изходната икономическата изокванта може да бъде:
(1) икономическа изопродукта* (economic isoproduct), в т.ч., приходна
икономическа изопродукта* (revenue economic isoproduct), ценностна икономическа изопродукта* (worth economic isoproduct), полезностна икономическа изопродукта* (utility economic isoproduct), стойностна икономическа
изопродукта* (value economic isoproduct) и т.н.;
(2) икономическа изофактора* (economic isofactor), в т.ч. приходна икономическа изофактора* (revenue economic isofactor), ценностна икономическа изофактора* (worth economic isofactor), полезностна икономическа
изофактора* (utility economic isofactor), стойностна икономическа изофактора* (value economic isofactor) и т.н.;
(3) икономическа изокоста (economic isocost), в т.ч. продуктова икономическа изокоста* (product economic isocost) (известна като бюджетна ли-
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ния), факторна икономическа изокоста* (factor economic isocost) (известна
само като изокоста), ценностна икономическа изокоста* (worth economic
isocost), полезностна икономическа изокоста* (utility economic isocost),
стойностна икономическа изокоста* (value economic isocost) и т.н.;
(4) икономическа изорейта* (economic isorevenue), в т.ч. ценностна
икономическа изорейта* (worth economic isorevenue), полезностна икономическа изорейта* (utility economic isorevenue), стойностна икономическа
изорейта* (value economic isorevenue) и т.н.;
В зависимост от броя на видовете независими променливи (на променливите изходни икономически ингредиенти), които са противостоящи (противолежащи) на постоянния входен ингредиент, се различават няколко частни случаи на изходната икономическа изокванта в качеството й на икономическа
конфигурация:
първо, изходна изоквантна икономическа линия* (output isoquant
economic line) [същото като изходна изоингредиентна икономическа линия*
(output isoingrediental economic line)] {в т.ч. изходна изоквантна икономическа права* (input isoquant economic straight line) [същото като изходна изоингредиентна икономическа права* (output isoingrediental economic straight line)]
и изходна изоквантна икономическа крива (output isoquant economic curve)
[същото като изходна изоингредиентна икономическа крива* (output isoingrediental economic curve)]} – конституира се при два променливи изходни
икономически ингредиента, противостоящи на постоянния входен ингредиент;
второ, изходна изоквантна икономическа повърхнина* (output isoquant
economic surface) [същото като изходна изоингредиентна икономическа повърхнина* (output isoingrediental economic surface)] {в т.ч. изходна изоквантна
икономическа равнина* (output isoquant economic plane) [същото като изходна
изоингредиентна икономическа равнина* (output isoingrediental economic
plane)] и изходна изоквантна икономическа крива повърхнина* (output
isoquant economic curved surface) [същото като изходна изоингредиентна икономическа крива повърхнина* (output isoingrediental economic curved surface)]}
– конституира се при три променливи изходни икономически ингредиента,
противостоящи на постоянния входен ингредиент;
трето, изходна изоквантна икономическа хиперповърхнина* (output
isoquant economic hypersurface) [същото като изходна изоингредиентна икономическа хиперповърхнина* (output isoingrediental economic hypersurface)] {в
т.ч. изходна изоквантна икономическа хиперравнина* (output isoquant
economic hyperplane) [същото като изходна изоингредиентна икономическа
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------хиперравнина* (output isoingrediental economic hyperplane)] и изходна изоквантна икономическа крива хиперповърхнина* (output isoquant economic
curved hypersurface) [същото като изходна изоингредиентна икономическа
крива хиперповърхнина* (output isoingrediental economic curved hypersurface)]}
– конституира се при повече от три променливи изходни икономически ингредиента, противостоящи на постоянния входен ингредиент.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
входна икономическа изокванта се конституират още и съответстващите на
последната понятия за изходна консуматорска изокванта* (output
consumptionary isoquant), изходна стопанска изокванта* (output
protoeconomic isoquant), изходна пазарно-икономическа изокванта* (output
marketly-economic isoquant) и изходна финансово-пазарно-икономическа
изокванта* (output financially-marketly-economic isoquant). Общо за всички тях
е понятието за изходна поддържаща изокванта* (output sustenance
/sustaining/ isoquant) (за входна изокванта при поддържането).
ИЗХОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОКВАНТА (output economic isoquant)
(ки) – във:
изходна икономическа изокванта;
кривина на изходната икономическа изокванта (вж. изходна икономическа изокванта);
ресурсно-субстанциална изходна икономическа изокванта (същото като
резултатна икономическа изокванта);
същностно-стратификационна изходна икономическа изокванта (същото
като същностна икономическа изокванта).
ИЗХОДНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНФИГУРАЦИЯ (output economic configuration) (ки) – във:
изходна изоквантна икономическа конфигурация (същото като изходна
икономическа изокванта);
изходна изоингредиентна икономическа конфигурация (същото като изходна икономическа изокванта).
ИЗХОДНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (initial economic system) – вж.
икономическа подсистема.
ИЗХОДНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (output economic system) (ки) –
във:
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходна динамична икономическа система;
изходна икономическа система (вж. икономическа подсистема);
изходна ингредиентна икономическа система (вж. ингредиентна икономическа система).
ИЗХОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (output economic function) – вж.
задача на икономическата оптимизация.
ИЗХОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА (output dynamic
economic characteristic) (ки) – във:
изходна динамична икономическа характеристика.
ИЗХОДНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (output
ingrediental economic system) – вж. ингредиентна икономическа система.
ИЗХОДНА КРЕАТИВНОСТ НА ВХОДНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (output creativity of the input economic ingredient), начална изходна
креативност на входния икономически ингредиент, (*) – икономическа величина C(+)vy, която показва какъв размер изходен икономически ингредиент
(чиято обща величина е изходът y на зададената абстрактна ингредиентна
икономическа система, от тук – изходна креативност) при началната абстрактна ингредиентна икономическа система Svy
( + ) gi се индуцира (се създава, се
твори) от (респ. съответствува на) единица входен икономически ингредиент
(чиято обща величина е входът v на зададената система) при същата тази начална ингредиентна икономическа система. Може да се разглежда още като
свойство на входния икономически ингредиент на началната абстрактна ингредиентна икономическа система с някаква интензивност да създава (или да
изисква наличието на) определен неин изходен икономически ингредиент.
Една от разновидностите на абстрактната икономическа креативност и едно
от проявленията на икономическата креативност изобщо. Началната изходната креативност C(+)vy на входния икономически ингредиент е реализация
на началния абстрактен ингредиентен икономически оператор (вж. начална абстрактна ингредиентна икономическа система). Има две разновидности
с по-голяма приложимост – средна изходна креативност на входния икономически ингредиент и пределна изходна креативност на входния икономически
ингредиент.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДНА КРЕАТИВНОСТ НА ВХОДНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (output creativity of the input economic ingredient) (ки) – във:
изходна креативност на входния икономически ингредиент;
начална изходна креативност на входния икономически ингредиент (същото като изходна креативност на входния икономически ингредиент);
пределна изходна креативност на входния икономически ингредиент;
пределна начална изходна креативност на входния икономически ингредиент (същото като пределна изходна креативност на входния икономически
ингредиент);
средна изходна креативност на входния икономически ингредиент;
средна начална изходна креативност на входния икономически ингредиент (същото като средна изходна креативност на входния икономически ингредиент).
ИЗХОДНА КРЕАТИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (output creativity of the economic ingredient) (ки) – във:
изходна креативност на входния икономически ингредиент;
начална изходна креативност на входния икономически ингредиент (същото като изходна креативност на входния икономически ингредиент);
пределна изходна креативност на входния икономически ингредиент;
пределна начална изходна креативност на входния икономически ингредиент (същото като пределна изходна креативност на входния икономически
ингредиент);
средна изходна креативност на входния икономически ингредиент;
средна начална изходна креативност на входния икономически ингредиент (същото като средна изходна креативност на входния икономически ингредиент).
ИЗХОДНА РЕАКЦИЯ НА ДИНАМИЧНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛ
(normal output reaction of the dynamic economic model) (ки) – във:
нормална изходна реакция на динамичния икономически модел (същото
като динамична характеристика на икономическия модел).
ИЗХОДНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА
КЛЕТКА* (initial relevant dialectical economic cell) – вж. [1] релевантен диалектически икономически ексоингредиент, [2] релевантен диалектически икономически ингредиент и [3] релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
КЛЕТКА* (initial relevant dialectical ecotechnomic cell) – вж. [1] релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент, [2] релевантен диалектически икотехномически ингредиент и [3] релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент.
ИЗХОДНА ТРАЕКТОРИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (output
trajectory of the economic system) – разположена във фазовото пространство
траектория на икономическата система, координатите на която са функции
на времето, представляващи параметрите на динамичния изход на икономическата система. Траектория, описваща измененията на изхода на динамичната
икономическа система. Частен случай на траектория на поведението на икономическата система.
ИЗХОДНИ ВРЪЗКИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (output
connections of the economic system), изходни икономически въздействия, изходни икономически параметри, изходни икономически величини, – множество от въздействия, които икономическата система оказва върху заобикалящата я среда (т.е. върху останалите системи). Същото като изход на икономическата система. Ако не е посочено друго, се подразбират въздействията
върху икономическата среда. Изходните връзки на икономическата система
могат да бъдат част от нейните вътрешни (от вътрешните икономически въздействия). В своята съвкупност образуват изходното състояние на икономическата система и участвуват във формирането на нейното състояние на изходно икономическо поведение. Вътрешните и изходните връзки на икономическата система (вътрешните икономически въздействия и изходните икономически въздействия) в своята общност (съвкупност) образуват състоятелните връзки на икономическата система, които от своя страна представляват
състоянието на икономическата система (накратко – икономическото състояние) и участвуват във формирането на нейното състояние на икономическо
поведение. Затова множеството на изходните връзки е сечение на множеството
на външните връзки на икономическата система с множеството на състоятелните икономически връзки. Качествено определеният и относително устойчив
ред от външните връзки представлява изходната структура на икономическата система, която от своя страна е сечение на външната структура на
икономическата система със състоятелната структура на икономическата
система.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (output product money) (в макр.) (подразбират се като изходно-продуктова парична маса) – противостоящ на изходния
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; общо понятие за крайни продуктови пари (в макр.) и изведени продуктови
пари (в макр.), които са техни разновидности. 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). Изходните продуктови пари (в макр.) са сумата от изходнопродуктовите парични междуелементни кванти* (output-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 външносистемните продуктови пари (в
макр.). Техни разновидности са отделните изходни продуктови пари (в макр.)
и съвкупните изходни продуктови пари (в макр.). Ако не е посочено друго, под
изходни продуктови пари (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните изходни продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба изходните продуктови пари (в макр.) се представят като разход на изходни продуктови пари*
(output product money expenditure) (в макр.) [същото като изходен продуктов
паричeн разход* (output product money cost) (в макр.)] за купувачите на изходния продукт (в макр.) и като приход на изходни продуктови пари* (output
product money incoming) (в макр.) [същото като изходен продуктов паричeн
приход* (output product money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Като
обем изходните продуктови пари (в макр.) са равни на входните финансови
пари (в макр.).
ИЗХОДНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ (outnput product money) (ки) – във:
изходни продуктови пари (в макр.);
отделни изходни продуктови пари (в макр.);
съвкупни изходни продуктови пари (в макр.).
ИЗХОДНИ ФИНАНСИ (output finance) (в макр.) (подразбират се като изходно-финансова предметна маса) – общо понятие за крайни финанси (в
макр.) и изведени финанси (в макр.), които са техни разновидности; парично
изражение на употребени от икономически единици (една, повече от една или
всички в дадена страна) крайни финанси (в макр.) или дедуцирани от иконо77
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически единици (една, повече от една или всички в дадена страна) изведени
финанси (в макр.) при първичното разпределение 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). Изходните финанси (в макр.) са сумата от изходно-финансовите предметни междуелементни кванти* (output-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 външносистемните финанси (в макр.). Техни разновидности са отделните изходни финанси (в макр.) и съвкупните изходни финанси (в макр.). Ако не е посочено друго, под изходни финанси (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните изходни финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) изходните финанси (в макр.) се
представят като разход на изходни финанси* (output finance expenditure) (в
макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на изходни финанси* (output finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в
т.ч. и купувачи). Като обем входният продукт (в макр.) е равен на изходните
финанси (в макр.).
ИЗХОДНИ ФИНАНСИ (outnput finance) (ки) – във:
изходни финанси (в макр.);
отделни изходни финанси (в макр.);
съвкупни изходни финанси (в макр.).
ИЗХОДНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (output financial money) (в макр.) (подразбират се като изходно-финансова парична маса) – противостоящ на изходните 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; общо понятие за крайни финансови пари (в макр.) и изведени финансови пари (в макр.), които са техни разновидности. 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). Изходните финансови пари (в макр.) са сумата от изходно-финансовите парични междуелементни кванти* (output-financial
monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които обра78
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зуват икономически вектор или икономическа матрица в границите на съответния финансов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в
макр.)]. Представляват една от формите на външносистемните финансови пари (в макр.). Техни разновидности са отделните изходни финансови пари (в
макр.) и съвкупните изходни финансови пари (в макр.). Ако не е посочено друго, под изходни финансови пари (в макр.) обикновено се подразбират съвкупните изходни финансови пари (в макр.). При покупко-продажба изходните финансови пари (в макр.) се представят като разход на изходни финансови пари* (output financial money expenditure) (в макр.) [същото като изходен финансов паричeн разход* (output financial money cost) (в макр.)] за купувачите на
изходните финанси (в макр.) и като приход на изходни финансови пари*
(output financial money incoming) (в макр.) [същото като изходен финансов паричeн приход* (output financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи.
Като обем входните продуктови пари (в макр.) са равни на изходните финансови пари (в макр.).
ИЗХОДНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ (outnput financial money) (ки) – във:
изходни финансови пари (в макр.);
отделни изходни финансови пари (в макр.);
съвкупни изходни финансови пари (в макр.).
ИЗХОДНО ВРЕМЕВО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ* (output temporal
economic behaviour) (*) – множество от последователно подредени (насочени)
във времето изходни икономически събития (множеството от състояния на изходно икономическо поведение) на динамичната икономическа система. Ако
не е посочено друго, под изходно икономическо поведение се подразбира изходното времево икономическо поведение. Вж. икономическо поведение.
ИЗХОДНО ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО*
(output reproductional economic wealth) – същото като изходно ресурсносубстанциално икономическо богатство (вж. икономическо богатство и
възпроизводствена икономическа система).
ИЗХОДНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (output economic wealth) –
вж. ингредиентно икономическо богатство.
ИЗХОДНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО (output economic wealth) (ки)
– във:
79

1334

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходно възпроизводствено икономическо богатство (същото като изходно ресурсно-субстанциално икономическо богатство; вж. икономическо
богатство и възпроизводствена икономическа система);
изходно икономическо богатство (вж. ингредиентно икономическо богатство);
изходно ингредиентно икономическо богатство (вж. ингредиентно икономическо богатство);
изходно ресурсно-субстанциално икономическо богатство (вж. икономическо богатство и ресурсно-субстанциална икономическа система);
изходно същностно-стратифицирано икономическо богатство (вж.
икономическо богатство и същностно-стратификационни икономически ингредиенти).
ИЗХОДНО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (output economic impact
/action/) – икономическо въздействие, което икономическата система което
икономическата система оказва върху околната среда. Прездтавлява изхода на
икономическата система. Същото като изходни връзки на икономическата
система и като изходен икономически ингредиент (вж. и икономически ингредиенти).
ИЗХОДНО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (output economic impact
/action/) (ки) – във:
изходно икономическо въздействие;
отклонение на изходното икономическо въздействие (същото като отклонение на изходната икономическа величина);
фиксирано значение на изходното икономическо въздействие (същото като фиксирано значение на изходната икономическа величина);
функция на изходните икономически въздействия (вж. икономически
автомат, алгебра на икономическите автомати и функция на икономическия
автомат).
ИЗХОДНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ (output economic behaviour),
изходно поведение на икономическата система, (*) – множество от последователно подредени (насочени) във времето или по отношение на някаква друга
независима реална променлива от числовата ос изходни икономически събития
(множеството от състояния на изходно икономическо поведение) на динамичната икономическа система. Когато изходните икономически събития са подредени във времето, е налице изходно времево икономическо поведение, а кога80
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------то те са подредени по отношение на някаква друга независима реална променлива, е налице изходно невремево икономическо поведение. Ако не е посочено
друго, под изходно икономическо поведение се подразбира изходното времево
икономическо поведение. Вж. икономическо поведение.
ИЗХОДНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ (output economic behaviour)
(ки) – във:
изходно времево икономическо поведение;
изходно икономическо поведение;
изходно невремево икономическо поведение;
състояние на изходно икономическо поведение (същото като вътрешно
икономическо събитие).
ИЗХОДНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (output economic regulation)
(ки) – във:
изходно стабилизиращо динамично икономическо регулиране (вж.
принцип на изходното стабилизиращо икономическо регулиране);
принцип на изходното стабилизиращо динамично икономическо регулиране.
ИЗХОДНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪБИТИЕ (output economic event), състояние на изходно икономическо поведение, състояние на изходно поведение
на икономическата система, (*) – двойка от елементи, която включва (1) изходното състояние икономическата система към даден момент от времето
или фиксирано по отношение на значението на някаква друга независима реална променлива (вж. изходно икономическо състояние) и (2) дадения момент
от времето или значението на другата независима реална променлива. Множеството от изходни икономически събития (множеството от състояния на
вътрешно икономическо поведение), последователно подредени във времето,
представлява изходното поведение на икономическата система (изходното
икономическо поведение). Разграничават се изходно времево икономическо
събитие* (output temporal economic event) и изходно невремево икономическо
събитие* (output non-temporal economic event). Вж. икономическо събитие.
ИЗХОДНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ (output economic state
/condition/) – същото като изходно състояние на икономическата система.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДНО ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (output
ingrediental economic wealth) – вж. ингредиентно икономическо богатство.
ИЗХОДНО НЕВРЕМЕВО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ* (output nontemporal economic behaviour) (*) – множество от последователно подредени
(насочени) по отношение на някаква независима реална променлива от числовата ос, която не е времето, изходни икономически събития (множеството от
състояния на изходно икономическо поведение) на динамичната икономическа
система. Вж. икономическо поведение и изходно икономическо поведение.
ИЗХОДНО ОТКЛОНЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (output diversion of the economic system) – същото като функция на изходящото
отклонение на икономическата система. Вж. и програмирано поведение на
икономическата система.
ИЗХОДНО ОТКЛОНЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (output
diversion of the economic system) (ки) – във:
изходно отклонение на икономическата система (същото като функция
на изходящото отклонение на икономическата система; вж. и програмирано
поведение на икономическата система);
функция на изходното отклонение на икономическата система.
ИЗХОДНО ПОВЕДЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (economic system output behaviour) (ки) – във:
еластичност на изходното поведение на икономическата система.
ИЗХОДНО ПРОСТРАНСТВО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ* (initial space of the economic relations) (*) – подмножество на пълното
пространство на икономическите отношения, координатите на което са представени от изходните признаци на икономическата система (на системата на
икономическите отношения в нейната цялост като система на общественото
производство); пространство, в което се разполагат значенията на изходните
признаци на икономическата система.
ИЗХОДНО РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (output resource-substantial economic wealth), изходно възпроизводствено икономическо богатство, – вж. икономическо богатство и ресурсно-субстанциална икономическа система.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДНО СТАБИЛИЗИРАЩО ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (output stabilizing dynamic economic regulation) – вж. принцип на
изходното стабилизиращо икономическо регулиране.
ИЗХОДНО СТАБИЛИЗИРАЩО ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (output stabilizing dynamic economic regulation) (ки) – във:
изходно стабилизиращо динамично икономическо регулиране (вж.
принцип на изходното стабилизиращо икономическо регулиране);
принцип на изходното стабилизиращо динамично икономическо регулиране.
ИЗХОДНО СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (output
state /condition/ of the economic system), изходно икономическото състояние,
(*) – съвкупност от изходните връзки на икономическата система (от изходните икономически въздействия). Редът от изходни състояния на икономическата система, последователно разположени (насочени) във времето или по
отношение на някаква друга независима реална променлива от числовата ос,
участвува във формирането на изходното поведение на икономическата система. Различава се от понятието за състояние на изходната икономическа система. Състоянието на икономическата система е обединението на вътрешното състояние на икономическата система и изходното състояние на икономическата система.
ИЗХОДНО СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНО ИКОНОМИЧЕСКО
БОГАТСТВО* (output essentially-stratified economic wealth) – вж. икономическо богатство и същностно-стратификационни икономически ингредиенти.
ИЗХОДНО-ВХОДНА АБСТРАКТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА
(output-input abstract economic system) (ки) – във:
изходно-входна абстрактна ингредиентна икономическа система (същото като инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
изходно-входна верижна абстрактна ингредиентна икономическа система (същото като инверсна верижна абстрактна ингредиентна икономическа система; вж. верижна абстрактна ингредиентна икономическа система).
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗХОДНО-ВХОДНА АБСТРАКТНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (output-input abstract ingrediential economic system) – същото като инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система.
ИЗХОДНО-ВХОДНА АБСТРАКТНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (output-input abstract ingrediential economic system) (ки) –
във:
изходно-входна абстрактна ингредиентна икономическа система (същото като инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
изходно-входна верижна абстрактна ингредиентна икономическа система (същото като инверсна верижна абстрактна ингредиентна икономическа система; вж. верижна абстрактна ингредиентна икономическа система).
ИЗХОДНО-ВХОДНА ВЕРИЖНА АБСТРАКТНА ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (output-input chain abstract ingrediental
economic system) – същото като инверсна верижна абстрактна ингредиентна икономическа система (вж. верижна абстрактна ингредиентна икономическа система).
ИЗХОДНО-ВХОДНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (output-input economic system) (ки) – във:
изходно-входна абстрактна ингредиентна икономическа система (същото като инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
изходно-входна верижна абстрактна ингредиентна икономическа система (същото като инверсна верижна абстрактна ингредиентна икономическа система; вж. верижна абстрактна ингредиентна икономическа система);
изходно-входна ингредиентна икономическа система (същото като инверсна ингредиентна икономическа система).
ИЗХОДНО-ВХОДНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(output-input ingrediental economic system) – същото като инверсна ингредиентна икономическа система.
ИЗХОДНО-ВХОДНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА
(output-input ingrediental economic system) (ки) – във:
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходно-входна абстрактна ингредиентна икономическа система (същото като инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
изходно-входна верижна абстрактна ингредиентна икономическа система (същото като инверсна верижна абстрактна ингредиентна икономическа система; вж. верижна абстрактна ингредиентна икономическа система);
изходно-входна ингредиентна икономическа система (същото като инверсна ингредиентна икономическа система).
ИЗХОДНО-КОЛЕБАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (outputoscillating economic system) – колебателна икономическа система, при която
значението на колебателната икономическа функция (oscillating economic
function) (функцията която описва колебателното икономическо движение) е
изходно икономическо въздействие (представлява изходна икономическа връзка и е израз на изходното икономическо състояние) на системата. В нея се
осъществява, е изходно-колебателен икономически процес.
ИЗХОДНО-МОНОТОННА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (outputmonotonic economic system) – монотонна икономическа система, при която
значението на монотонната икономическа функция е изходно икономическо
въздействие (представлява изходна икономическа връзка и е израз на изходно
икономическо състояние) на системата. В нея се осъществява, е изходен монотонен икономически процес.
ИЗЦЯЛО-АСИМЕТРИЧЕН ДУОПОЛ* (totally-symmetric duopoly) (в микр.),
пазарно-асиметричен и разходно-асиметричен дуoпол (в микр.), – частен
случай на изцяло асиметричен олигопол (в микр.), който е съставен само от две
олигополни фирми (в микр.), наречени дуополни. Разновидност е на асиметричния дуопол (в микр.).
ИЗЦЯЛО-АСИМЕТРИЧЕН ОЛИГОПОЛ* (entirely-asymmetric oligopoly) (в
микр.), пазарно-асиметричен и разходно-асиметричен олигопол (в микр.),
– олигопол (в микр.), състоящ се от олигополни фирми (в микр.), които едновременно имат различни пазарни дялове на продуктовия пазар (в микр.) и различни криви на продуктовия пределен производствен разход (в микр.). Разновидност е на асиметричния олигопол (в микр.).
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗЦЯЛО-БИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completelybitensive economic growth), изцяло-инбитензивен икономически растеж, хомогенно-битензивен икономически растеж, (*) – общо понятие (според аналитичната бинарна типология на икономическия растеж) за (а) изцялофитензивен икономически растеж (тогава зададената фитензивност на икономическия растеж GFI е не по-малка от единица и тя е цялостната фитензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща котензивност на
икономическия растеж ACO (не по-голяма от нула) e деакотензивността на
икономическия растеж, където GFI + ACO = 1, или (б) изцяло-котензивен
икономически растеж (тогава зададената котензивност на икономическия
растеж GCO е не по-малка от единица и тя е цялостната котензивност на
икономическия растеж), а нейната прилежаща фитензивност на икономическия растеж AFI (не по-голяма от нула) e деафитензивността 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-малка от единица и тя е цялостната
битензивност на икономическия растеж) е общо понятие за цялостна фитензивност (която е зададената фитензивност GFI) и цялостна котензивност (която е зададената котензивност GCO) на растежа. Нейната прилежаща битензивност на икономическия растеж ABI (не по-голяма от нула и тя е деабитензивността на икономическия растеж) е общо понятие за деакотензивност
(която е прилежаща котензивност ACO на цялостната фитензивност) и деафитензивност (която е прилежаща фитензивност AFI на цялостната котензивност), където GBI + ABI = 1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия растеж y). Тук зададената битензивност цялостно (дори и над това) формира темпа на цялостно-битензивния растеж, докато прилежащата й битензивност няма никакъв принос (дори има и негативна
роля) при формирането на темпа на този растеж.
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. Вж. тензивен икономически растеж.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Форми на проявление на изцяло-битензивния икономически растеж (вж.
икономическа форма) са изцяло-хомеотензивният икономически растеж, изцяло-креатензивният икономически растеж, изцяло-ретензивният икономически растеж, изцяло-битертензивният икономически растеж. Разновидности на изцяло-битензивния растеж са изцяло-битензивният продуктов икономически растеж* (completely-bitensive product economic growth), изцялобитензивният факторов икономически растеж* (completely-bitensive factor
economic growth), изцяло-битензивният полезностен икономически растеж* (completely-bitensive utility economic growth), изцяло-битензивният
стойностен икономически растеж* (completely-bitensive value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изцяло-битензивният стационарен
икономически растеж* (completely-bitensive stationary economic growth) и изцяло-битензивният нестационарен икономически растеж* (completelybitensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗЦЯЛО-БИТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completelybitertensive economic growth), изцяло-инбитертензивен икономически растеж, хомогенно-битертензивен икономически растеж, (*) – общо понятие
(според битерналната типология на икономическия растеж) за (а) изцялоинтертензивен икономически растеж (тогава зададената интертензивност
на икономическия растеж GM е не по-малка от единица и тя е цялостната
интертензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща екстертензивност на икономическия растеж AN (не по-голяма от нула) e деаекстертензивността на икономическия растеж, където GM + AN = 1, или (б)
изцяло-екстертензивен икономически растеж (тогава зададената екстертензивност на икономическия растеж GN е не по-малка от единица и тя е цялостната екстертензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща
интертензивност на икономическия растеж AM (не по-голяма от нула) e деаинтертензивността 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-малка от единица и тя е цялостната битертензивност на икономическия
растеж) е общо понятие за цялостна интертензивност (която е зададената интертензивност GM) и цялостна екстертензивност (която е зададената екстер87
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензивност GN) на растежа. Нейната прилежаща битертензивност на икономическия растеж AK (не по-голяма от нула и тя е деабитертензивността на
икономическия растеж) е общо понятие за деаекстертензивност (която е прилежаща екстертензивност AN на цялостната интертензивност) и деаинтертензивност (която е прилежаща интертензивност AM на цялостната екстертензивност), където GK + AK = 1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия растеж y). Тук зададената битертензивност
цялостно (дори и над това) формира темпа на цялостно-битертензивния растеж, докато прилежащата й битертензивност няма никакъв принос (дори има и
негативна роля) при формирането на темпа на този растеж.
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. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изцяло-битертензивния растеж са изцялобитертензивният продуктов икономически растеж* (completelybitertensive product economic growth), изцяло-битертензивният факторов
икономически растеж* (completely-bitertensive factor economic growth), изцяло-битертензивният полезностен икономически растеж* (completelybitertensive utility economic growth), изцяло-битертензивният стойностен
икономически растеж* (completely-bitertensive value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също изцяло-битертензивният стационарен икономически растеж* (completely-bitertensive stationary economic growth) и изцялобитертензивният нестационарен икономически растеж* (completelybitertensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗЦЯЛО-ЕКСТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completelyextensive economic growth), изцяло-инекстензивен икономически растеж,
хомогенно-екстензивен икономически растеж, (*) – разновидност на иконо88
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия растеж (според креативната бинарна типология на икономическия
растеж), който има зададена екстензивност на икономическия растеж GE
не по-малка от единица (това е цялостната екстензивност на икономическия
растеж), и прилежаща екстратензивност на икономическия растеж AH не
по-голяма от нула (това е деаекстратензивността 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) (относително изразена чрез коефициента GE ≥ 1) е че изцяло (или дори
повече това) формира темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият допълващ фактор на икономическия
растеж (представляван от екстратензивния фактор на икономическия растеж) изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента AH ≤ 0) в
темпа на растежа (или дори има негативен принос), 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 преобладаващоекстензивния икономически растеж, инекстензивния икономически растеж и
преобладаващо-инекстензивния икономически растеж. Негови разновидности
са
анизотропно-екстензивният
икономически
растеж,
нормалноекстензивният икономически растеж, хипергенно-екстензивният икономически растеж и деекстратензивният икономически растеж. Вж. тензивен
икономически растеж.
Разновидности на изцяло-екстензивния растеж са изцяло-екстензивният
продуктов икономически растеж* (completely-extensive product economic
growth), изцяло-екстензивният факторов икономически растеж* (completely-extensive factor economic growth), изцяло-екстензивният полезностен
икономически растеж* (completely-extensive utility economic growth), изцялоекстензивният стойностен икономически растеж* (completely-extensive
value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изцяло-екстензивният
стационарен икономически растеж* (completely-extensive stationary
economic growth) и изцяло-екстензивният нестационарен икономически
растеж* (completely-extensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗЦЯЛО-ЕКСТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completely-extertensive economic growth), изцяло-инекстертензивен икономически растеж, хомогенно-екстертензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според битерналната типология на икономическия растеж), който има зададена екстертензивност на икономическия растеж GN не по-малка от единица (това е цялостната екстертензивност на икономическия растеж), и прилежаща интертензивност на икономическия растеж AM не по-голяма от нула (това е деаинтертензивността 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) (относително изразена чрез коефициента GN ≥ 1) е че
изцяло (или дори повече това) формира темпа на икономическия растеж y
(относително представен с единица), докато прилежащият фиксиран фактор
на икономическия растеж (представляван от вътрешния фактор на икономическия растеж) изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента
AM ≤ 0) в темпа на растежа (или дори има негативен принос), 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-екстертензивния икономически растеж, инекстертензивния
икономически растеж и преобладаващо-инекстертензивния икономически
растеж. Негови разновидности са анизотропно-екстертензивният икономически растеж, нормално-екстертензивният икономически растеж, хипергенно-екстертензивният икономически растеж и деинтертензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изцяло-екстертензивния растеж са изцялоекстертензивният продуктов икономически растеж* (completelyextertensive product economic growth), изцяло-екстертензивният факторов
икономически растеж* (completely-extertensive factor economic growth), изцяло-екстертензивният полезностен икономически растеж* (completelyextertensive utility economic growth), изцяло-екстертензивният стойностен
икономически растеж* (completely-extertensive value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също изцяло-екстертензивният стационарен икономически растеж* (completely-extertensive stationary economic growth) и изцяло90
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------екстертензивният нестационарен икономически растеж* (completelyextertensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗЦЯЛО-ЕКСТРАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completely-extratensive economic growth), изцяло-инекстратензивен икономически растеж, хомогенно-екстратензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според креативната бинарна типология
на икономическия растеж), който има зададена екстратензивност на икономическия растеж GH не по-малка от единица (това е цялостната екстратензивност на икономическия растеж), и прилежаща екстензивност на икономическия растеж AE не по-голяма от нула (това е деаекстензивността 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) (относително изразена чрез коефициента GH ≥
1) е че изцяло (или дори повече това) формира темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият фиксиран
фактор на икономическия растеж (представляван от екстензивния фактор на
икономическия растеж) изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента AE ≤ 0) в темпа на растежа (или дори има негативен принос), 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-екстратензивния икономически растеж, инекстратензивния икономически растеж и преобладаващо-инекстратензивния икономически растеж. Негови разновидности са анизотропно-екстратензивният икономически растеж, нормално-екстратензивният икономически растеж, хипергенно-екстратензивният икономически растеж и деекстензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изцяло-екстратензивния растеж са изцялоекстратензивният продуктов икономически растеж* (completelyextratensive product economic growth), изцяло-екстратензивният факторов
икономически растеж* (completely-extratensive factor economic growth), изцяло-екстратензивният полезностен икономически растеж* (completelyextratensive utility economic growth), изцяло-екстратензивният стойностен
икономически растеж* (completely-extratensive value economic growth) (вж.
91
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също изцяло-екстратензивният стационарен икономически растеж* (completely-extratensive stationary economic growth) и изцялоекстратензивният нестационарен икономически растеж* (completelyextratensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗЦЯЛО-ИНБИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completelyinbitensive economic growth), преобладаващо-битензивен икономически растеж, (*) – общо понятие (според аналитичната бинарна типология на икономическия растеж) за (а) изцяло-инфитензивен икономически растеж (тогава
зададената фитензивност на икономическия растеж GFI е не по-малка от
единица и тя е цялостната фитензивност на икономическия растеж), а
нейната прилежаща котензивност на икономическия растеж ACO (не поголяма от нула) e деакотензивността на икономическия растеж, където GFI
+ ACO = 1, или (б) изцяло-инкотензивен икономически растеж (тогава зададената котензивност на икономическия растеж GCO е не по-малка от единица
и тя е цялостната котензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща фитензивност на икономическия растеж AFI (не по-голяма от нула)
e деафитензивността 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 помалка от единица и тя е цялостната инбитензивност на икономическия растеж) е общо понятие за цялостна фитензивност (която е зададената инфитензивност GFI) и цялостна котензивност (която е зададената инкотензивност
GCO) на растежа. Нейната прилежаща битензивност на икономическия растеж ABI (не по-голяма от нула и тя е деабитензивността на икономическия
растеж) е общо понятие за деакотензивност (която е прилежаща котензивност
ACO на цялостната фитензивност) и деафитензивност (която е прилежаща фитензивност AFI на цялостната котензивност), където GBI + ABI = 1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия растеж y). Тук зададената битензивност цялостно (дори и над това) формира
темпа на цялостно-инбитензивния растеж, докато прилежащата й битензивност няма никакъв принос (дори има и негативна роля) при формирането на
темпа на този растеж.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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. Вж. тензивен икономически растеж.
Форми на проявление на изцяло-инбитензивния икономически растеж
(вж. икономическа форма) са изцяло-инхомеотензивният икономически растеж,
изцяло-инкреатензивният
икономически
растеж,
изцялоинретензивният икономически растеж, изцяло-инбитертензивният икономически растеж. Разновидности на изцяло-инбитензивния растеж са изцялоинбитензивният продуктов икономически растеж* (completely-inbitensive
product economic growth), изцяло-инбитензивният факторов икономически
растеж* (completely-inbitensive factor economic growth), изцялоинбитензивният полезностен икономически растеж* (completelyinbitensive utility economic growth), изцяло-инбитензивният стойностен
икономически растеж* (completely-inbitensive value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също изцяло-инбитензивният стационарен икономически растеж* (completely-inbitensive stationary economic growth) и изцялоинбитензивният нестационарен икономически растеж* (completelyinbitensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗЦЯЛО-ИНБИТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completely-inbitertensive economic growth), преобладаващо-битертензивен икономически растеж, (*) – общо понятие (според битерналната типология на
икономическия растеж) за (а) изцяло-реинтертензивен икономически растеж
(тогава зададената интертензивност на икономическия растеж GM е не помалка от единица и тя е цялостната интертензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща екстертензивност на икономическия растеж AN
(не по-голяма от нула) e деаекстертензивността на икономическия растеж,
където GM + AN = 1, или (б) изцяло-инекстертензивен икономически растеж
(тогава зададената екстертензивност на икономическия растеж GN е не по93
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------малка от единица и тя е цялостната екстертензивност на икономическия
растеж), а нейната прилежаща интертензивност на икономическия растеж
AM (не по-голяма от нула) e деаинтертензивността 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-малка от единица и тя е цялостната инбитертензивност на икономическия растеж) е общо понятие за цялостна интертензивност (която е зададената реинтертензивност GM) и цялостна екстертензивност (която е зададената инекстертензивност GN) на растежа. Нейната прилежаща битертензивност на икономическия растеж AK (не по-голяма от нула
и тя е деабитертензивността на икономическия растеж) е общо понятие за
деаекстертензивност (която е прилежаща екстертензивност AN на цялостната
интертензивност) и деаинтертензивност (която е прилежаща интертензивност
AM на цялостната екстертензивност), където GK + AK = 1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия растеж y). Тук
зададената битертензивност цялостно (дори и над това) формира темпа на цялостно-инбитертензивния растеж, докато прилежащата й битертензивност няма никакъв принос (дори има и негативна роля) при формирането на темпа на
този растеж.
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. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изцяло-инбитертензивния растеж са изцялоинбитертензивният продуктов икономически растеж* (completelyinbitertensive product economic growth), изцяло-инбитертензивният факторов икономически растеж* (completely-inbitertensive factor economic growth),
изцяло-инбитертензивният полезностен икономически растеж* (completely-inbitertensive utility economic growth), изцяло-инбитертензивният
стойностен икономически растеж* (completely-inbitertensive value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически рас94
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж). Негови разновидности са също изцяло-инбитертензивният стационарен икономически растеж* (completely-inbitertensive stationary economic
growth) и изцяло-инбитертензивният нестационарен икономически растеж* (completely-inbitertensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗЦЯЛО-ИНЕКСТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completelyinextensive economic growth), изцяло-екстензивен икономически растеж,
хомогенно-екстензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според креативната бинарна типология на икономическия
растеж), който има зададена екстензивност на икономическия растеж GE
не по-малка от единица (това е цялостната екстензивност на икономическия
растеж), и прилежаща екстратензивност на икономическия растеж AH не
по-голяма от нула (това е деаекстратензивността 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) (относително изразена чрез коефициента GE ≥ 1) е че изцяло (или дори
повече това) формира темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият допълващ фактор на икономическия
растеж (представляван от екстратензивния фактор на икономическия растеж) изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента AH ≤ 0) в
темпа на растежа (или дори има негативен принос), 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 преобладаващоекстензивния икономически растеж, инекстензивния икономически растеж и
преобладаващо-инекстензивния икономически растеж. Негови разновидности
са
анизотропно-екстензивният
икономически
растеж,
нормалноекстензивният икономически растеж, хипергенно-екстензивният икономически растеж и деекстратензивният икономически растеж. Вж. тензивен
икономически растеж.
Разновидности на изцяло-инекстензивния растеж са изцялоинекстензивният продуктов икономически растеж* (completely-inextensive
product economic growth), изцяло-инекстензивният факторов икономически
растеж* (completely-inextensive factor economic growth), изцялоинекстензивният полезностен икономически растеж* (completely95
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------inextensive utility economic growth), изцяло-инекстензивният стойностен
икономически растеж* (completely-inextensive value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също изцяло-инекстензивният стационарен икономически растеж* (completely-inextensive stationary economic growth) и изцялоинекстензивният нестационарен икономически растеж* (completelyinextensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).

ИЗЦЯЛО-ИНЕКСТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completely-inextertensive economic growth), изцяло-екстертензивен икономически растеж, хомогенно-екстертензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според битерналната типология на икономическия растеж), който има зададена екстертензивност на икономическия растеж GN не по-малка от единица (това е цялостната екстертензивност на икономическия растеж), и прилежаща интертензивност на икономическия растеж AM не по-голяма от нула (това е деаинтертензивността 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) (относително изразена чрез коефициента GN ≥ 1) е че
изцяло (или дори повече това) формира темпа на икономическия растеж y
(относително представен с единица), докато прилежащият фиксиран фактор
на икономическия растеж (представляван от вътрешния фактор на икономическия растеж) изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента
AM ≤ 0) в темпа на растежа (или дори има негативен принос), 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-екстертензивния икономически растеж, инекстертензивния
икономически растеж и преобладаващо-инекстертензивния икономически
растеж. Негови разновидности са анизотропно-екстертензивният икономически растеж, нормално-екстертензивният икономически растеж, хипергенно-екстертензивният икономически растеж и деинтертензивният икономически растеж. Същото е като хомогенно-екстертензивен икономически рас-
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж,и изцяло-екстертензивен икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изцяло-инекстертензивния растеж са изцялоинекстертензивният продуктов икономически растеж* (completelyinextertensive product economic growth), изцяло-инекстертензивният факторов икономически растеж* (completely-inextertensive factor economic growth),
изцяло-инекстертензивният полезностен икономически растеж* (completely-inextertensive utility economic growth), изцяло-инекстертензивният
стойностен икономически растеж* (completely-inextertensive value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж). Негови разновидности са също изцяло-инекстертензивният стационарен икономически растеж* (completely-inextertensive stationary
economic growth) и изцяло-инекстертензивният нестационарен икономически растеж* (completely-inextertensive non-stationary economic growth) (вж.
стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗЦЯЛО-ИНЕКСТРАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completely-inextratensive economic growth), изцяло-екстратензивен икономически растеж, хомогенно-екстратензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според креативната бинарна типология
на икономическия растеж), който има зададена екстратензивност на икономическия растеж GH не по-малка от единица (това е цялостната екстратензивност на икономическия растеж), и прилежаща екстензивност на икономическия растеж AE не по-голяма от нула (това е деаекстензивността 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) (относително изразена чрез коефициента GH ≥
1) е че изцяло (или дори повече това) формира темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият фиксиран
фактор на икономическия растеж (представляван от екстензивния фактор на
икономическия растеж) изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента AE ≤ 0) в темпа на растежа (или дори има негативен принос), 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
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на преобладаващо-екстратензивния икономически растеж, инекстратензивния икономически растеж и преобладаващо-инекстратензивния икономически растеж. Негови разновидности са анизотропно-екстратензивният икономически растеж, нормално-екстратензивният икономически растеж, хипергенно-екстратензивният икономически растеж и деекстензивният икономически растеж. Същото е като хомогенно-екстратензивен икономически растеж,и изцяло-екстратензивен икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изцяло-инекстратензивния растеж са изцялоинекстратензивният продуктов икономически растеж* (completelyinextratensive product economic growth), изцяло-инекстратензивният факторов икономически растеж* (completely-inextratensive factor economic growth),
изцяло-инекстратензивният полезностен икономически растеж* (completely-inextratensive utility economic growth), изцяло-инекстратензивният
стойностен икономически растеж* (completely-inextratensive value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж). Негови разновидности са също изцяло-инекстратензивният стационарен икономически растеж* (completely-inextratensive stationary
economic growth) и изцяло-инекстратензивният нестационарен икономически растеж* (completely-inextratensive non-stationary economic growth) (вж.
стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗЦЯЛО-ИНКАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completelyincatensive economic growth), изцяло-катензивен икономически растеж, хомогенно-катензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според релейната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена катензивност на икономическия растеж GI не помалка от единица (това е цялостната катензивност на икономическия растеж), и прилежаща оптензивност на икономическия растеж AA не поголяма от нула (това е деаоптензивността 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) (относително изразена чрез коефициента GI ≥ 1) е че изцяло (или дори
повече това) формира темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият допълващ фактор на икономическия
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж (представляван от неидентифицирания фактор на икономическия
растеж) изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента AA ≤ 0)
в темпа на растежа (или дори има негативен принос), 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 преобладаващокатензивния икономически растеж, инкатензивния икономически растеж и
преобладаващо-инкатензивния икономически растеж. Негови разновидности
са
анизотропно-катензивният
икономически
растеж,
нормалнокатензивният икономически растеж, хипергенно-катензивният икономически
растеж и деоптензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности
на
изцяло-инкатензивния
растеж
са
изцялоинкатензивният продуктов икономически растеж* (completely-incatensive
product economic growth), изцяло-инкатензивният факторов икономически
растеж* (completely-incatensive factor economic growth), изцялоинкатензивният полезностен икономически растеж* (completelyincatensive utility economic growth), изцяло-инкатензивният стойностен
икономически растеж* (completely-incatensive value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също изцяло-инкатензивният стационарен икономически
растеж* (completely-incatensive stationary economic growth) и изцялоинкатензивният нестационарен икономически растеж* (completelyincatensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗЦЯЛО-ИНКВАЛИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completely-inqualitensive economic growth), изцяло-квалитензивен икономически
растеж, хомогенно-квалитензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според хомеостазисната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена квалитензивност на
икономическия растеж GR не по-малка от единица (това е цялостната квалитензивност на икономическия растеж), и прилежаща квантитензивност
на икономическия растеж AQ не по-голяма от нула (това е деаквантитензивността на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от качествения
фактор на икономическия растеж) (относително изразена чрез коефициента
GR ≥ 1) е че изцяло (или дори повече това) формира темпа на икономическия
растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от количествения
фактор на икономическия растеж) изобщо няма принос (относително изразен
чрез коефициента AQ ≤ 0) в темпа на растежа (или дори има негативен принос), 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-квалитензивния 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 и деквантитензивният
икономически растеж. Същото е като хомогенно-квалитензивен икономически
растеж,и изцяло-квалитензивен икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изцяло-инквалитензивния растеж са изцялоинквалитензивният продуктов икономически растеж* (completelyinqualitensive product economic growth), изцяло-инквалитензивният факторов икономически растеж* (completely-inqualitensive factor economic growth),
изцяло-инквалитензивният полезностен икономически растеж* (completely-inqualitensive utility economic growth), изцяло-инквалитензивният
стойностен икономически растеж* (completely-inqualitensive value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж). Негови разновидности са също изцяло-инквалитензивният стационарен икономически растеж* (completely-inqualitensive stationary
economic growth) и изцяло-инквалитензивният нестационарен икономически растеж* (completely-inqualitensive non-stationary economic growth) (вж.
стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗЦЯЛО-ИНКВАНТИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completely-inquantitensive economic growth), изцяло-квантитензивен икономически растеж, хомогенно-квантитензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според хомеостазисната бинарна ти100
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пология на икономическия растеж), който има зададена квантитензивност на
икономическия растеж GQ не по-малка от единица (това е цялостната квантитензивност на икономическия растеж), и прилежаща квалитензивност на
икономическия растеж AR не по-голяма от нула (това е деаквалитензивността 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) (относително изразена чрез коефициента
GQ ≥ 1) е че изцяло (или дори повече това) формира темпа на икономическия
растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от качествения фактор на икономическия растеж) изобщо няма принос (относително изразен
чрез коефициента AR ≤ 0) в темпа на растежа (или дори има негативен принос), 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-квантитензивния икономически растеж, инквантитензивния икономически растеж и преобладаващо-инквантитензивния
икономически
растеж.
Негови
разновидности
са
анизотропноквантитензивният икономически растеж, нормално-квантитензивният икономически растеж, хипергенно-квантитензивният икономически растеж и
деквалитензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изцяло-инквантитензивния растеж са изцялоинквантитензивният продуктов икономически растеж* (completelyinquantitensive product economic growth), изцяло-инквантитензивният факторов икономически растеж* (completely-inquantitensive factor economic
growth), изцяло-инквантитензивният полезностен икономически растеж*
(completely-inquantitensive
utility
economic
growth),
изцялоинквантитензивният стойностен икономически растеж* (completelyinquantitensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изцялоинквантитензивният стационарен икономически растеж* (completelyinquantitensive stationary economic growth) и изцяло-инквантитензивният
нестационарен икономически растеж* (completely-inquantitensive non-
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).

ИЗЦЯЛО-ИНКОТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completelyincotensive economic growth), изцяло-котензивен икономически растеж, хомогенно-котензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според аналитичната бинарна типология на икономическия
растеж), който има зададена котензивност на икономическия растеж GCO
не по-малка от единица (това е цялостната котензивност на икономическия
растеж), и прилежаща фитензивност на икономическия растеж AFI не поголяма от нула (това е деафитензивността на икономическия растеж) (вж.
тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения допълващ фактор на икономическия
растеж (относително изразена чрез коефициента GCO ≥ 1) е че изцяло (или
дори повече това) формира темпа на икономическия растеж y (относително
представен с единица), докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента
AFI ≤ 0) в темпа на растежа (или дори има негативен принос), 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-котензивния икономически растеж, инкотензивния икономически
растеж и преобладаващо-инкотензивния икономически растеж. Негови разновидности са анизотропно-котензивният икономически растеж, нормалнокотензивният икономически растеж, хипергенно-котензивният икономически
растеж и дефитензивният икономически растеж. Същото е като хомогеннокотензивен икономически растеж,и изцяло-котензивен икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Форми на проявление на изцяло-инкотензивния икономически растеж
(вж. икономическа форма) са изцяло-инквалитензивният икономически растеж,
изцяло-инекстратензивният
икономически
растеж,
изцялоиноптензивният икономически растеж, изцяло-инекстертензивният икономически растеж. Разновидности на изцяло-инкотензивния растеж са изцялоинкотензивният продуктов икономически растеж* (completely-incotensive
product economic growth), изцяло-инкотензивният факторов икономически
растеж* (completely-incotensive factor economic growth), изцялоинкотензивният полезностен икономически растеж* (completely102
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------incotensive utility economic growth), изцяло-инкотензивният стойностен
икономически растеж* (completely-incotensive value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също изцяло-инкотензивният стационарен икономически
растеж* (completely-incotensive stationary economic growth) и изцялоинкотензивният нестационарен икономически растеж* (completelyincotensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).

ИЗЦЯЛО-ИНКРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completely-increatensive economic growth), преобладаващо-креатензивен икономически растеж, (*) – общо понятие (според креативната бинарна типология
на икономическия растеж) за (а) изцяло-инекстензивен икономически растеж
(тогава зададената екстензивност на икономическия растеж GE е не помалка от единица и тя е цялостната екстензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща екстратензивност на икономическия растеж
AH (не по-голяма от нула) e деаекстратензивността на икономическия растеж, където GE + AH = 1, или (б) изцяло-инекстратензивен икономически
растеж (тогава зададената екстратензивност на икономическия растеж GH
е не по-малка от единица и тя е цялостната екстратензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща екстензивност на икономическия растеж AE (не по-голяма от нула) e деаекстензивността 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-малка от единица и тя е цялостната инкреатензивност на икономическия растеж) е общо понятие за цялостна екстензивност
(която е зададената инекстензивност GE) и цялостна екстратензивност (която е
зададената инекстратензивност GH) на растежа. Нейната прилежаща креатензивност на икономическия растеж AD (не по-голяма от нула и тя е деакреатензивността на икономическия растеж) е общо понятие за деаекстратензивност (която е прилежаща екстратензивност AH на цялостната екстензивност) и деаекстензивност (която е прилежаща екстензивност AE на цялостната
екстратензивност), където GD + AD = 1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия растеж y). Тук зададената креатензивност цялостно (дори и над това) формира темпа на цялостно-
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инкреатензивния растеж, докато прилежащата й креатензивност няма никакъв
принос (дори има и негативна роля) при формирането на темпа на този растеж.
Изцяло-креатензивният 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, инкреатензивния икономически растеж и преобладаващо-инкреатензивния икономически растеж. Негови разновидности са анизотропно-креатензивният икономически растеж, нормално-креатензивният икономически растеж, хипергенно-креатензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изцяло-инкреатензивния растеж са изцялоинкреатензивният продуктов икономически растеж* (completelyincreatensive product economic growth), изцяло-инкреатензивният факторов
икономически растеж* (completely-increatensive factor economic growth), изцяло-инкреатензивният полезностен икономически растеж* (completelyincreatensive utility economic growth), изцяло-инкреатензивният стойностен
икономически растеж* (completely-increatensive value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също изцяло-инкреатензивният стационарен икономически растеж* (completely-increatensive stationary economic growth) и изцялоинкреатензивният нестационарен икономически растеж* (completelyincreatensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗЦЯЛО-ИНОПТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completelyinoptensive economic growth), изцяло-оптензивен икономически растеж, хомогенно-оптензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според релейната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена оптензивност на икономическия растеж GA не помалка от единица (това е цялостната оптензивност на икономическия растеж), и прилежаща катензивност на икономическия растеж AI не по-голяма
от нула (това е деакатензивността 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) (относително изразена чрез коефициента GA ≥ 1) е че изцяло (или дори повече това)
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------формира темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж
(представляван от идентифицирания фактор на икономическия растеж)
изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента AI ≤ 0) в темпа на
растежа (или дори има негативен принос), 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-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 и декатензивният икономически растеж. Същото е като хомогенно-оптензивен икономически растеж,и изцяло-оптензивен икономически растеж. Вж. тензивен
икономически растеж.
Разновидности
на
изцяло-иноптензивния
растеж
са
изцялоиноптензивният продуктов икономически растеж* (completely-inoptensive
product economic growth), изцяло-иноптензивният факторов икономически
растеж* (completely-inoptensive factor economic growth), изцялоиноптензивният полезностен икономически растеж* (completelyinoptensive utility economic growth), изцяло-иноптензивният стойностен
икономически растеж* (completely-inoptensive value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също изцяло-иноптензивният стационарен икономически растеж* (completely-inoptensive stationary economic growth) и изцялоиноптензивният нестационарен икономически растеж* (completelyinoptensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗЦЯЛО-ИНРЕТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completelyinretensive economic growth), преобладаващо-ретензивен икономически растеж, (*) – общо понятие (според релейната бинарна типология на икономическия растеж) за (а) изцяло-инкатензивен икономически растеж (тогава зададената катензивност на икономическия растеж GI е не по-малка от единица и тя е цялостната катензивност на икономическия растеж), а нейната
прилежаща оптензивност на икономическия растеж AA (не по-голяма от ну105
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ла) e деаоптензивността на икономическия растеж, където GI + AA = 1, или
(б) изцяло-иноптензивен икономически растеж (тогава зададената оптензивност на икономическия растеж GA е не по-малка от единица и тя е цялостната оптензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща катензивност на икономическия растеж AI (не по-голяма от нула) e деакатензивността 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-малка от единица и
тя е цялостната инретензивност на икономическия растеж) е общо понятие
за цялостна катензивност (която е зададената инкатензивност GI) и цялостна
оптензивност (която е зададената иноптензивност GA) на растежа. Нейната
прилежаща ретензивност на икономическия растеж AJ (не по-голяма от нула
и тя е деаретензивността на икономическия растеж) е общо понятие за деаоптензивност (която е прилежаща оптензивност AA на цялостната катензивност) и деакатензивност (която е прилежаща катензивност AI на цялостната
оптензивност), където GJ + AJ = 1 (в относително изражение чрез единица е
представен темпът на икономическия растеж y). Тук зададената ретензивност цялостно (дори и над това) формира темпа на цялостно-инретензивния
растеж, докато прилежащата й ретензивност няма никакъв принос (дори има и
негативна роля) при формирането на темпа на този растеж.
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. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности
на
изцяло-инретензивния
растеж
са
изцялоинретензивният продуктов икономически растеж* (completely-inretensive
product economic growth), изцяло-инретензивният факторов икономически
растеж* (completely-inretensive factor economic growth), изцялоинретензивният полезностен икономически растеж* (completelyinretensive utility economic growth), изцяло-инретензивният стойностен
икономически растеж* (completely-inretensive value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
106
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидности са също изцяло-инретензивният стационарен икономически
растеж* (completely-inretensive stationary economic growth) и изцялоинретензивният нестационарен икономически растеж* (completelyinretensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗЦЯЛО-ИНТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completelyintertensive economic growth), изцяло-реинтертензивен икономически растеж, хомогенно-интертензивен икономически растеж, (*) – разновидност на
икономическия растеж (според битерналната типология на икономическия
растеж), който има зададена интертензивност на икономическия растеж
GM не по-малка от единица (това е цялостната интертензивност на икономическия растеж), и прилежаща екстертензивност на икономическия растеж AN не по-голяма от нула (това е деаекстертензивността 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) (относително изразена чрез коефициента GM ≥ 1) е че изцяло (или
дори повече това) формира темпа на икономическия растеж y (относително
представен с единица), докато прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от външния фактор на икономическия растеж) изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента AN ≤ 0) в
темпа на растежа (или дори има негативен принос), 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 преобладаващоинтертензивния икономически растеж, реинтертензивния икономически
растеж и преобладаващо-реинтертензивния икономически растеж. Негови
разновидности са анизотропно-интертензивният икономически растеж,
нормално-интертензивният
икономически
растеж,
хипергенноинтертензивният икономически растеж и деекстертензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изцяло-интертензивния растеж са изцялоинтертензивният продуктов икономически растеж* (completelyintertensive product economic growth), изцяло-интертензивният факторов
икономически растеж* (completely-intertensive factor economic growth), изцяло-интертензивният полезностен икономически растеж* (completely107
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------intertensive utility economic growth), изцяло-интертензивният стойностен
икономически растеж* (completely-intertensive value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също изцяло-интертензивният стационарен икономически растеж* (completely-intertensive stationary economic growth) и изцялоинтертензивният нестационарен икономически растеж* (completelyintertensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).

ИЗЦЯЛО-ИНФИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completelyinfitensive economic growth), изцяло-фитензивен икономически растеж, хомогенно-фитензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според аналитичната бинарна типология на икономическия
растеж), който има зададена фитензивност на икономическия растеж GFI
не по-малка от единица (това е цялостната фитензивност на икономическия
растеж), и прилежаща котензивност на икономическия растеж ACO не поголяма от нула (това е деакотензивността на икономическия растеж) (вж.
тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения фиксиран фактор на икономическия
растеж (относително изразена чрез коефициента GFI ≥ 1) е че изцяло (или
дори повече това) формира темпа на икономическия растеж y (относително
представен с единица), докато прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента
ACO ≤ 0) в темпа на растежа (или дори има негативен принос), 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-фитензивния икономически растеж, инфитензивния икономически растеж и преобладаващо-инфитензивния икономически растеж.
Негови разновидности са анизотропно-фитензивният икономически растеж,
нормално-фитензивният икономически растеж, хипергенно-фитензивният
икономически растеж и декотензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Форми на проявление на изцяло-инфитензивния икономически растеж
(вж. икономическа форма) са изцяло-инквантитензивният икономически растеж, изцяло-инекстензивният икономически растеж, изцяло-инкатензивният
108
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически растеж, изцяло-реинтертензивният икономически растеж.
Разновидности на изцяло-инфитензивния растеж са изцяло-инфитензивният
продуктов икономически растеж* (completely-infitensive product economic
growth), изцяло-инфитензивният факторов икономически растеж* (completely-infitensive factor economic growth), изцяло-инфитензивният полезностен икономически растеж* (completely-infitensive utility economic
growth), изцяло-инфитензивният стойностен икономически растеж*
(completely-infitensive value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изцяло-инфитензивният стационарен икономически растеж* (completelyinfitensive stationary economic growth) и изцяло-инфитензивният нестационарен икономически растеж* (completely-infitensive non-stationary economic
growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗЦЯЛО-ИНХОМЕОТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completely-inhomeotensive economic growth), преобладаващо-хомеотензивен икономически растеж, (*) – общо понятие (според хомеостазисната бинарна
типология на икономическия растеж) за (а) изцяло-инквантитензивен икономически растеж (тогава зададената квантитензивност на икономическия
растеж GQ е не по-малка от единица и тя е цялостната квантитензивност
на икономическия растеж), а нейната прилежаща квалитензивност на икономическия растеж AR (не по-голяма от нула) e деаквалитензивността на икономическия растеж, където GQ + AR = 1, или (б) изцяло-инквалитензивен икономически растеж (тогава зададената квалитензивност на икономическия
растеж GR е не по-малка от единица и тя е цялостната квалитензивност на
икономическия растеж), а нейната прилежаща квантитензивност на икономическия растеж AQ (не по-голяма от нула) e деаквантитензивността 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-малка от единица и тя е цялостната инхомеотензивност на икономическия растеж) е общо понятие за
цялостна квантитензивност (която е зададената инквантитензивност GQ) и цялостна квалитензивност (която е зададената инквалитензивност GR) на растежа. Нейната прилежаща хомеотензивност на икономическия растеж AO (не
по-голяма от нула и тя е деахомеотензивността на икономическия растеж) е
109
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------общо понятие за деаквалитензивност (която е прилежаща квалитензивност AR
на цялостната квантитензивност) и деаквантитензивност (която е прилежаща
квантитензивност AQ на цялостната квалитензивност), където GO + AO = 1 (в
относително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия
растеж y). Тук зададената хомеотензивност цялостно (дори и над това) формира темпа на цялостно-инхомеотензивния растеж, докато прилежащата й хомеотензивност няма никакъв принос (дори има и негативна роля) при формирането на темпа на този растеж.
Изцяло-хомеотензивният 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, инхомеотензивния икономически
растеж и преобладаващо-инхомеотензивния икономически растеж. Негови
разновидности са анизотропно-хомеотензивният икономически растеж, нормално-хомеотензивният икономически растеж, хипергенно-хомеотензивният
икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изцяло-инхомеотензивния растеж са изцялоинхомеотензивният продуктов икономически растеж* (completelyinhomeotensive product economic growth), изцяло-инхомеотензивният факторов икономически растеж* (completely-inhomeotensive factor economic
growth), изцяло-инхомеотензивният полезностен икономически растеж*
(completely-inhomeotensive
utility
economic
growth),
изцялоинхомеотензивният стойностен икономически растеж* (completelyinhomeotensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изцялоинхомеотензивният стационарен икономически растеж* (completelyinhomeotensive stationary economic growth) и изцяло-инхомеотензивният
нестационарен икономически растеж* (completely-inhomeotensive nonstationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗЦЯЛО-КАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completelycatensive economic growth), изцяло-инкатензивен икономически растеж, хомогенно-катензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според релейната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена катензивност на икономическия растеж GI не по110
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------малка от единица (това е цялостната катензивност на икономическия растеж), и прилежаща оптензивност на икономическия растеж AA не поголяма от нула (това е деаоптензивността 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) (относително изразена чрез коефициента GI ≥ 1) е че изцяло (или дори
повече това) формира темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият допълващ фактор на икономическия
растеж (представляван от неидентифицирания фактор на икономическия
растеж) изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента AA ≤ 0)
в темпа на растежа (или дори има негативен принос), 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 преобладаващокатензивния икономически растеж, инкатензивния икономически растеж и
преобладаващо-инкатензивния икономически растеж. Негови разновидности
са
анизотропно-катензивният
икономически
растеж,
нормалнокатензивният икономически растеж, хипергенно-катензивният икономически
растеж и деоптензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изцяло-катензивния растеж са изцяло-катензивният
продуктов икономически растеж* (completely-catensive product economic
growth), изцяло-катензивният факторов икономически растеж* (completely-catensive factor economic growth), изцяло-катензивният полезностен
икономически растеж* (completely-catensive utility economic growth), изцялокатензивният стойностен икономически растеж* (completely-catensive
value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изцяло-катензивният
стационарен икономически растеж* (completely-catensive stationary economic growth) и изцяло-катензивният нестационарен икономически растеж* (completely-catensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен
икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗЦЯЛО-КВАЛИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completelyqualitensive economic growth), изцяло-инквалитензивен икономически рас111
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж, хомогенно-квалитензивен икономически растеж, (*) – разновидност на
икономическия растеж (според хомеостазисната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена квалитензивност на икономическия
растеж GR не по-малка от единица (това е цялостната квалитензивност на
икономическия растеж), и прилежаща квантитензивност на икономическия
растеж AQ не по-голяма от нула (това е деаквантитензивността 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) (относително изразена чрез коефициента GR ≥ 1) е че изцяло
(или дори повече това) формира темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от количествения фактор на икономическия растеж) изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента AQ
≤ 0) в темпа на растежа (или дори има негативен принос), 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-квалитензивния икономически растеж, инквалитензивния икономически растеж и преобладаващо-инквалитензивния икономически растеж. Негови разновидности са анизотропно-квалитензивният икономически растеж,
нормално-квалитензивният
икономически
растеж,
хипергенноквалитензивният икономически растеж и деквантитензивният икономически
растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изцяло-квалитензивния растеж са изцялоквалитензивният продуктов икономически растеж* (completelyqualitensive product economic growth), изцяло-квалитензивният факторов
икономически растеж* (completely-qualitensive factor economic growth), изцяло-квалитензивният полезностен икономически растеж* (completelyqualitensive utility economic growth), изцяло-квалитензивният стойностен
икономически растеж* (completely-qualitensive value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също изцяло-квалитензивният стационарен икономически растеж* (completely-qualitensive stationary economic growth) и изцялоквалитензивният нестационарен икономически растеж* (completely-
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------qualitensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).

ИЗЦЯЛО-КВАНТИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completely-quantitensive economic growth), изцяло-инквантитензивен икономически растеж, хомогенно-квантитензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според хомеостазисната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена квантитензивност на
икономическия растеж GQ не по-малка от единица (това е цялостната квантитензивност на икономическия растеж), и прилежаща квалитензивност на
икономическия растеж AR не по-голяма от нула (това е деаквалитензивността 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) (относително изразена чрез коефициента
GQ ≥ 1) е че изцяло (или дори повече това) формира темпа на икономическия
растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от качествения фактор на икономическия растеж) изобщо няма принос (относително изразен
чрез коефициента AR ≤ 0) в темпа на растежа (или дори има негативен принос), 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-квантитензивния икономически растеж, инквантитензивния икономически растеж и преобладаващо-инквантитензивния
икономически
растеж.
Негови
разновидности
са
анизотропноквантитензивният икономически растеж, нормално-квантитензивният икономически растеж, хипергенно-квантитензивният икономически растеж и
деквалитензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изцяло-квантитензивния растеж са изцялоквантитензивният продуктов икономически растеж* (completelyquantitensive product economic growth), изцяло-квантитензивният факторов
икономически растеж* (completely-quantitensive factor economic growth), изцяло-квантитензивният полезностен икономически растеж* (completelyquantitensive utility economic growth), изцяло-квантитензивният стойностен икономически растеж* (completely-quantitensive value economic growth)
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също изцяло-квантитензивният стационарен икономически растеж* (completely-quantitensive stationary economic growth) и изцялоквантитензивният нестационарен икономически растеж* (completelyquantitensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).

ИЗЦЯЛО-КОТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completelycotensive economic growth), изцяло-инкотензивен икономически растеж,
хомогенно-котензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според аналитичната бинарна типология на икономическия растеж), който има зададена котензивност на икономическия растеж
GCO не по-малка от единица (това е цялостната котензивност на икономическия растеж), и прилежаща фитензивност на икономическия растеж AFI
не по-голяма от нула (това е деафитензивността на икономическия растеж)
(вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия
растеж). При него ролята на зададения допълващ фактор на икономическия
растеж (относително изразена чрез коефициента GCO ≥ 1) е че изцяло (или
дори повече това) формира темпа на икономическия растеж y (относително
представен с единица), докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента
AFI ≤ 0) в темпа на растежа (или дори има негативен принос), 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-котензивния икономически растеж, инкотензивния икономически
растеж и преобладаващо-инкотензивния икономически растеж. Негови разновидности са анизотропно-котензивният икономически растеж, нормалнокотензивният икономически растеж, хипергенно-котензивният икономически
растеж и дефитензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Форми на проявление на изцяло-котензивния икономически растеж (вж.
икономическа форма) са изцяло-квалитензивният икономически растеж, изцяло-екстратензивният икономически растеж, изцяло-оптензивният икономически растеж, изцяло-екстертензивният икономически растеж. Разновидности на изцяло-котензивния растеж са изцяло-котензивният продуктов
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически растеж* (completely-cotensive product economic growth), изцяло-котензивният факторов икономически растеж* (completely-cotensive
factor economic growth), изцяло-котензивният полезностен икономически
растеж* (completely-cotensive utility economic growth), изцяло-котензивният
стойностен икономически растеж* (completely-cotensive value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изцяло-котензивният стационарен
икономически растеж* (completely-cotensive stationary economic growth) и
изцяло-котензивният нестационарен икономически растеж* (completelycotensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗЦЯЛО-КРЕАТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completelycreatensive economic growth), изцяло-инкреатензивен икономически растеж,
хомогенно-креатензивен икономически растеж, (*) – общо понятие (според
креативната бинарна типология на икономическия растеж) за (а) изцялоекстензивен икономически растеж (тогава зададената екстензивност на
икономическия растеж GE е не по-малка от единица и тя е цялостната екстензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща екстратензивност на икономическия растеж AH (не по-голяма от нула) e деаекстратензивността на икономическия растеж, където GE + AH = 1, или (б) изцялоекстратензивен икономически растеж (тогава зададената екстратензивност на икономическия растеж GR е не по-малка от единица и тя е цялостната екстратензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща
екстензивност на икономическия растеж AE (не по-голяма от нула) e деаекстензивността 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-малка от
единица и тя е цялостната креатензивност на икономическия растеж) е общо понятие за цялостна екстензивност (която е зададената екстензивност GE)
и цялостна екстратензивност (която е зададената екстратензивност GH) на растежа. Нейната прилежаща креатензивност на икономическия растеж AD (не
по-голяма от нула и тя е деакреатензивността на икономическия растеж) е
общо понятие за деаекстратензивност (която е прилежаща екстратензивност
AH на цялостната екстензивност) и деаекстензивност (която е прилежаща екстензивност AE на цялостната екстратензивност), където GD + AD = 1 (в отно115
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия растеж y). Тук зададената креатензивност цялостно (дори и над това) формира
темпа на цялостно-креатензивния растеж, докато прилежащата й креатензивност няма никакъв принос (дори има и негативна роля) при формирането на
темпа на този растеж.
Изцяло-креатензивният 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, инкреатензивния икономически растеж и преобладаващо-инкреатензивния икономически растеж. Негови разновидности са анизотропно-креатензивният икономически растеж, нормално-креатензивният икономически растеж, хипергенно-креатензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности
на
изцяло-креатензивния
растеж
са
изцялокреатензивният продуктов икономически растеж* (completely-creatensive
product economic growth), изцяло-креатензивният факторов икономически
растеж* (completely-creatensive factor economic growth), изцялокреатензивният полезностен икономически растеж* (completelycreatensive utility economic growth), изцяло-креатензивният стойностен
икономически растеж* (completely-creatensive value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също изцяло-креатензивният стационарен икономически
растеж* (completely-creatensive stationary economic growth) и изцялокреатензивният нестационарен икономически растеж* (completelycreatensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗЦЯЛО-НЕСЪВЪРШЕНА
КОНКУРЕНЦИЯ*
(entirely-imperfect
competition) (в микр.) – конкуренция, при която на конкретния пазар функционира само една фирма [чист монопол (в микр.) или чист монопсон (в микр.)],
така че тя покрива 100 процента от този пазар и установява монополна цена,
респ. монопсонна цена.
ИЗЦЯЛО-НЕСЪВЪРШЕНА
КОНКУРЕНЦИЯ
competition) (ки) – във:
изцяло-несъвършена конкуренция (в микр.);
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изцяло-несъвършена
продуктовопазарна
и
изцяло-несъвършена
факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена продуктовопазарна и изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена
продуктовопазарна
и
неизцяло-съвършена
факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена продуктовопазарна и предимно-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена продуктовопазарна и предимно съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена
факторовопазарна
и
изцяло-несъвършена
продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена факторовопазарна и изцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена факторовопазарна и неизцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция;
изцяло-несъвършена факторовопазарна и предимно-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена факторовопазарна и предимно-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена
продуктовопазарна
и
изцяло-несъвършена
факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена
факторовопазарна
и
изцяло-несъвършена
продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-несъвършена продуктовопазарна и изцяло-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-несъвършена факторовопазарна и изцяло-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена продуктовопазарна и изцяло-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена факторовопазарна и изцяло-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.).
ИЗЦЯЛО-НЕСЪВЪРШЕНА ПРОДУКТОВОПАЗАРНА И ИЗЦЯЛОНЕСЪВЪРШЕНА ФАКТОРОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ* (entirely117
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------imperfect product-market and entirely-imperfect factor-market competition) (в
микр.) – микроикономическо положение, при което изцяло-несъвършената
конкуренция (в микр.) на продуктовия пазар (в микр.) [изцяло-несъвършената
продуктовопазарна конкуренция (в микр.)] се съчетава с изцяло-несъвършена
конкуренция на пазара на производствените икономически фактори [изцялонесъвършената факторовопазарна конкуренция (в микр.)].

ИЗЦЯЛО-НЕСЪВЪРШЕНА ПРОДУКТОВОПАЗАРНА И ИЗЦЯЛОСЪВЪРШЕНА ФАКТОРОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ* (entirelyimperfect product-market and entirely-perfect factor-market competition) (в микр.)
– микроикономическо положение, при което изцяло-несъвършената конкуренция (в микр.) на продуктовия пазар (в микр.) [изцяло-несъвършената продуктовопазарна конкуренция (в микр.)] се съчетава с изцяло-съвършена конкуренция (в микр.) на пазара на производствените икономически фактори [с изцялосъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.)].
ИЗЦЯЛО-НЕСЪВЪРШЕНА ПРОДУКТОВОПАЗАРНА И НЕИЗЦЯЛОСЪВЪРШЕНА ФАКТОРОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ* (entirelyimperfect product-market and non-entirely-perfect factor-market competition) (в
микр.) – обобщаващо понятие, което включва: първо, изцяло-несъвършената
продуктовопазарна и предимно-съвършена факторовопазарна конкуренция (в
микр.), второ, неизцяло-съвършената продуктовопазарна и предимнонесъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.), трето, неизцялосъвършената продуктовопазарна и изцяло-несъвършена факторовопазарна
конкуренция (в микр.).
ИЗЦЯЛО-НЕСЪВЪРШЕНА ПРОДУКТОВОПАЗАРНА И ПРЕДИМНОНЕСЪВЪРШЕНА ФАКТОРОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ* (entirelyimperfect product-market and predominantly-imperfect factor-market competition)
(в микр.) – микроикономическо положение, при което изцяло-несъвършената
конкуренция (в микр.) на продуктовия пазар (в микр.) ) [изцяло-несъвършената
продуктовопазарна конкуренция (в микр.)] се съчетава с предимнонесъвършена конкуренция на пазара на производствените икономически фактори (в микр.) [с предимно-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в
микр.)].
ИЗЦЯЛО-НЕСЪВЪРШЕНА ПРОДУКТОВОПАЗАРНА И ПРЕДИМНО
СЪВЪРШЕНА ФАКТОРОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ* (entirely118
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------imperfect product-market and predominantly-perfect factor-market competition) (в
микр.) – микроикономическо положение, при което изцяло-несъвършената
конкуренция (в микр.) на продуктовия пазар (в микр.) [изцяло-несъвършената
продуктовопазарна конкуренция (в микр.)] се съчетава с предимно-съвършена
конкуренция (в микр.) на пазара на производствените икономичски фактори [с
предимно-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.)].

ИЗЦЯЛО-НЕСЪВЪРШЕНА ПРОДУКТОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ* (entirely-imperfect product-market competition) (в микр.) – конкуренция,
при която на конкретния продуктов пазар (в микр.) функционира само една
фирма [чист монопол (в микр.)], така че тя покрива 100 процента от този пазар
и установява монополна цена.
ИЗЦЯЛО-НЕСЪВЪРШЕНА ПРОДУКТОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ
(entirely-imperfect product-market competition) (ки) – във:
изцяло-несъвършена
продуктовопазарна
и
изцяло-несъвършена
факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена продуктовопазарна и изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена
продуктовопазарна
и
неизцяло-съвършена
факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена продуктовопазарна и предимно-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена продуктовопазарна и предимно съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена
факторовопазарна
и
изцяло-несъвършена
продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена
факторовопазарна
и
изцяло-несъвършена
продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-несъвършена факторовопазарна и изцяло-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена факторовопазарна и изцяло-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.).
ИЗЦЯЛО-НЕСЪВЪРШЕНА ФАКТОРОВОПАЗАРНА И ИЗЦЯЛОНЕСЪВЪРШЕНА ПРОДУКТОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ* (entirelyimperfect factor-market and entirely-imperfect product-market competition) (в
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------микр.) – микроикономическо положение, при което изцяло-несъвършената
конкуренция (в микр.) на пазара на производствените икономически фактори
[изцяло-несъвършената факторовопазарна конкуренция (в микр.)] се съчетава
с изцяло-несъвършена конкуренция на продуктовия пазар (в микр.) [изцялонесъвършената продуктовопазарна конкуренция (в микр.)].
ИЗЦЯЛО-НЕСЪВЪРШЕНА ФАКТОРОВОПАЗАРНА И ИЗЦЯЛОСЪВЪРШЕНА ПРОДУКТОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ* (entirelyimperfect factor-market and entirely-perfect product-market competition) (в микр.)
– микроикономическо положение, при което изцяло-несъвършената конкуренция (в микр.) на пазара на производствените икономически фактори [изцялонесъвършената факторовопазарна конкуренция (в микр.)] се съчетава с изцяло-съвършена конкуренция (в микр.) на продуктовия пазар (в микр.) [с изцялосъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.)].
ИЗЦЯЛО-НЕСЪВЪРШЕНА ФАКТОРОВОПАЗАРНА И НЕИЗЦЯЛОСЪВЪРШЕНА ПРОДУКТОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ* (entirelyimperfect factor-market and non-entirely-perfect product-market competition) (в
микр.) – обобщаващо понятие, което включва: първо, изцяло-несъвършената
факторовопазарна и предимно-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в
микр.), второ, изцяло-несъвършената факторовопазарна и предимнонесъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.), трето, изцялонесъвършената факторовопазарна и изцяло-несъвършена продуктовопазарна
конкуренция (в микр.).
ИЗЦЯЛО-НЕСЪВЪРШЕНА ФАКТОРОВОПАЗАРНА И ПРЕДИМНОНЕСЪВЪРШЕНА ПРОДУКТОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ* (entirelyimperfect factor-market and predominantly-imperfect product-market competition)
(в микр.) – микроикономическо положение, при което изцяло-несъвършената
конкуренция (в микр.) на пазара на производствените икономически фактори
[изцяло-несъвършената факторовопазарна конкуренция (в микр.)] се съчетава
с предимно-несъвършена конкуренция (в микр.) на продуктовия пазар (в микр.)
[с предимно-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.)].
ИЗЦЯЛО-НЕСЪВЪРШЕНА ФАКТОРОВОПАЗАРНА И ПРЕДИМНОСЪВЪРШЕНА ПРОДУКТОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ* (entirelyimperfect factor-market and predominantly-perfect product-market competition) (в
микр.) – микроикономическо положение, при което изцяло-несъвършената
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------конкуренция (в микр.) на пазара на производствените икономически фактори
[изцяло-несъвършената факторовопазарна конкуренция (в микр.)] се съчетава
с предимно-съвършена конкуренция (в микр.) на продуктовия пазар (в микр.) [с
предимно-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.)].
ИЗЦЯЛО-НЕСЪВЪРШЕНА ФАКТОРОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ*
(entirely-imperfect factor-market competition) (в микр.) – конкуренция, при която
на конкретния факторов пазар функционира само една фирма [чист монопсон
(в микр.)], така че тя покрива 100 процента от този пазар и установява монопсонна цена.
ИЗЦЯЛО-НЕСЪВЪРШЕНА ФАКТОРОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ
(entirely-imperfect factor-market competition) (ки) – във:
изцяло-несъвършена продуктовопазарна и изцяло-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена факторовопазарна и изцяло-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена факторовопазарна и изцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена факторовопазарна и неизцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция;
изцяло-несъвършена факторовопазарна и предимно-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена факторовопазарна и предимно-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена
продуктовопазарна
и
изцяло-несъвършена
факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-несъвършена продуктовопазарна и изцяло-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена продуктовопазарна и изцяло-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.).
ИЗЦЯЛО-ОПТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completelyoptensive economic growth), изцяло-иноптензивен икономически растеж,
хомогенно-оптензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според релейната бинарна типология на икономическия
растеж), който има зададена оптензивност на икономическия растеж GA не
121

1376

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------по-малка от единица (това е цялостната оптензивност на икономическия
растеж), и прилежаща катензивност на икономическия растеж AI не поголяма от нула (това е деакатензивността 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) (относително изразена чрез коефициента GA ≥ 1) е че изцяло (или
дори повече това) формира темпа на икономическия растеж y (относително
представен с единица), докато прилежащият фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от идентифицирания фактор на икономическия растеж) изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента AI ≤
0) в темпа на растежа (или дори има негативен принос), 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-оптензивния икономически растеж, иноптензивния икономически
растеж и преобладаващо-иноптензивния икономически растеж. Негови разновидности са анизотропно-оптензивният икономически растеж, нормалнооптензивният икономически растеж, хипергенно-оптензивният икономически растеж и декатензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изцяло-оптензивния растеж са изцяло-оптензивният
продуктов икономически растеж* (completely-optensive product economic
growth), изцяло-оптензивният факторов икономически растеж* (completely-optensive factor economic growth), изцяло-оптензивният полезностен
икономически растеж* (completely-optensive utility economic growth), изцялооптензивният стойностен икономически растеж* (completely-optensive
value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изцяло-оптензивният
стационарен икономически растеж* (completely-optensive stationary
economic growth) и изцяло-оптензивният нестационарен икономически
растеж* (completely-optensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗЦЯЛО-РЕИНТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completely-reintertensive economic growth), изцяло-интертензивен икономически
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж, хомогенно-интертензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според битерналната типология на икономическия растеж), който има зададена интертензивност на икономическия
растеж GM не по-малка от единица (това е цялостната интертензивност на
икономическия растеж), и прилежаща екстертензивност на икономическия
растеж AN не по-голяма от нула (това е деаекстертензивността 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) (относително изразена чрез коефициента GM ≥ 1) е че изцяло
(или дори повече това) формира темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица), докато прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от външния фактор на икономическия
растеж) изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента AN ≤ 0)
в темпа на растежа (или дори има негативен принос), 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 преобладаващоинтертензивния икономически растеж, реинтертензивния икономически
растеж и преобладаващо-реинтертензивния икономически растеж. Негови
разновидности са анизотропно-интертензивният икономически растеж,
нормално-интертензивният
икономически
растеж,
хипергенноинтертензивният икономически растеж и деекстертензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изцяло-реинтертензивния растеж са изцялореинтертензивният продуктов икономически растеж* (completelyreintertensive product economic growth), изцяло-реинтертензивният факторов икономически растеж* (completely-reintertensive factor economic growth),
изцяло-реинтертензивният полезностен икономически растеж* (completely-reintertensive utility economic growth), изцяло-реинтертензивният
стойностен икономически растеж* (completely-reintertensive value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изцяло-реинтертензивният стационарен икономически растеж* (completely-reintertensive stationary economic
growth) и изцяло-реинтертензивният нестационарен икономически рас-
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до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж* (completely-reintertensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗЦЯЛО-РЕТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completelyretensive economic growth), изцяло-инретензивен икономически растеж, хомогенно-ретензивен икономически растеж, (*) – общо понятие (според релейната бинарна типология на икономическия растеж) за (а) изцялокатензивен икономически растеж (тогава зададената катензивност на икономическия растеж GI е не по-малка от единица и тя е цялостната катензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща оптензивност на икономическия растеж AA (не по-голяма от нула) e деаоптензивността на икономическия растеж, където GI + AA = 1, или (б) изцяло-оптензивен икономически растеж (тогава зададената оптензивност на икономическия растеж
GA е не по-малка от единица и тя е цялостната оптензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща катензивност на икономическия растеж
AI (не по-голяма от нула) e деакатензивността 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-малка от единица и тя е цялостната ретензивност на икономическия растеж) е общо понятие за цялостна катензивност (която е зададената катензивност GI) и цялостна оптензивност (която е зададената оптензивност GA) на растежа. Нейната прилежаща ретензивност на икономическия
растеж AJ (не по-голяма от нула и тя е деаретензивността на икономическия
растеж) е общо понятие за деаоптензивност (която е прилежаща оптензивност AA на цялостната катензивност) и деакатензивност (която е прилежаща
катензивност AI на цялостната оптензивност), където GJ + AJ = 1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия растеж y). Тук зададената ретензивност цялостно (дори и над това) формира
темпа на цялостно-ретензивния растеж, докато прилежащата й ретензивност
няма никакъв принос (дори има и негативна роля) при формирането на темпа
на този растеж.
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,
нормално124
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ретензивният икономически растеж, хипергенно-ретензивният икономически
растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изцяло-ретензивния растеж са изцяло-ретензивният
продуктов икономически растеж* (completely-retensive product economic
growth), изцяло-ретензивният факторов икономически растеж* (completely-retensive factor economic growth), изцяло-ретензивният полезностен
икономически растеж* (completely-retensive utility economic growth), изцялоретензивният стойностен икономически растеж* (completely-retensive
value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изцяло-ретензивният
стационарен икономически растеж* (completely-retensive stationary
economic growth) и изцяло-ретензивният нестационарен икономически
растеж* (completely-retensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗЦЯЛО-СИМЕТРИЧЕН ДУОПОЛ* (entirely-symmetric duopoly) (в микр.),
пазарно-симетричен и разходно-симетричен дуoпол (в микр.), – дуопол,
който е едновременно пазарно-симетричен дуопол (в микр.) и разходносиметричен дуопол (в микр.). Представлява частен случай на изцялосиметричен олигопол, който е съставен само от две олигополни фирми (в
микр.), наречени дуополни. Разновидност е на симетричния дуопол (в микр.).
Частен случай на изцяло-симетричния дуопол е изцяло-симетричният флуиден дуопол (totally-symmetric fluid dupoly) (в микр.).
ИЗЦЯЛО-СИМЕТРИЧЕН ДУОПОЛ ПРИ ИЗРИЧНО НЕФОРМАЛНО
СПОРАЗУМЕНИЕ* (entirely-symmetric duopoly in explicitly non-formal
agreement) (в микр.) – частен случай на изцяло-симетричен олигопол при изрично неформално споразумение (в микр.), който е съставен само от две фирми, наречени изцяло-симетрични дуополни фирми (в микр.). Характерни за него са: общата крива на продуктовото търсене на изцяло-симетричен дуопол при изрично неформално споразумение (general product demand curve of
totally-symmetric duopoly in explicitly non-formal agreement) (в микр.), пазарната крива на продуктовото търсене на изцяло симетричен дуопол при изрично неформално споразумение (market product demand curve of totallysymmetric duopoly firm in explicitly non-formal agreement) (в микр.), кривата на
продуктовите средни приходи на изцяло симетричен дуопол при изрично
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------неформално споразумение (product average revenue curve of totally-symmetric
duopoly firm in explicitly non-formal agreement) (в микр.).
ИЗЦЯЛО-СИМЕТРИЧЕН ОЛИГОПОЛ* (entirely-symmetric oligopoly) (в
микр.), пазарно-симетричен и разходно-симетричен олигопол (в микр.), –
олигопол (в микр.), който едновременно е пазарно-симетричен олигопол (в
микр.) и разходно-симетричен олигопол (в микр.). Разновидност е на симетричния олигопол (в микр.).
ИЗЦЯЛО-СИМЕТРИЧЕН ОЛИГОПОЛ (entirely-symmetric oligopoly) (ки) –
във:
изрично неформално споразумение при изцяло-симетричен олигопол
(в микр.) (вж: изцяло-симетричен олигопол при изрично неформално споразумение (в микр.));
изцяло-симетричен олигопол (в микр.);
изцяло-симетричен олигопол при изрично неформално споразумение (в
микр.);
обща крива на продуктово търсене на изцяло-симетричен олигопол при
изрично неформално споразумение (в микр.).
ИЗЦЯЛО-СИМЕТРИЧЕН ОЛИГОПОЛ ПРИ ИЗРИЧНО НЕФОРМАЛНО
СПОРАЗУМЕНИЕ* (entirely-symmetric oligopoly in explicitly non-formal
agreement) (в микр.) – изцяло-симетричен координиран олигопол* (entirelysymmetric co-ordinated oligopoly) (в микр.) [вж. изцяло-симетричен олигопол (в
микр.) и координиран олигопол (в микр.)], между чиито олигополни фирми (в
микр.) [имащи еднакви пазарни дялове и еднакви продуктови пределни производствени разходи (в микр.)] е сключено изрично тайно споразумение [същото
като изрично неформално споразумение (в микр.)] да продават произвеждания
от тях еднороден икономически продукт на една и съща обща цена с цел да
избегнат нейното снижаване в резултат на ценова конкуренция помежду им.
Преди сключването на тайното споразумение този олигопол (в микр.) [тогава в
качеството си на некоординирана пазарна структура (в микр.), т.е. на некоординиран олигопол (в микр.)] също е бил изцяло-симетричен, т.е. преходът от
некоординираност към съгласувани действия не променя наличието и формата
на неговата симетричност. Всяка фирма запазва своя пазарен дял и не е подлагана на опасността той й да бъде отнет от друга конкурираща фирма от олигопола.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗЦЯЛО-СИМЕТРИЧЕН ОЛИГОПОЛ ПРИ ИЗРИЧНО НЕФОРМАЛНО
СПОРАЗУМЕНИЕ (entirely-symmetric oligopoly in explicitly non-formal
agreement) (ки) – във:
изцяло-симетричен олигопол при изрично неформално споразумение (в
микр.);
обща крива на продуктово търсене на изцяло-симетричен олигопол при
изрично неформално споразумение (в микр.).
ИЗЦЯЛО-СИМЕТРИЧНА ДУОПОЛНА ФИРМА* (entirely-symmetric
duopoly firm) (в микр.) – фирма, влизаща в състава на изцяло-симетричен дуопол (в микр.). Неин частен случай е изцяло-симетричната дуополна фирма
при изрично-неформално споразумение (entirely-symmetric duopoly firm in
explicitly non-formal agreement) (в микр.). Характерни за нея са: кривата на
продуктовия среден приход на изцяло-симетрична дуополна фирма при изрично-неформално споразумение (product average revenue curve of entirelysymmetric duopoly firm in explicitly non-formal agreement) (в микр.), кривата на
продуктовия пределен производствен разход на изцяло-симетрична дуополна фирма при изрично неформално споразумение (product marginal
production cost curve of entirely-symmetric dupoly firm in explicitly non-formal
agreement) (в микр.), кривата на продуктовия пределен приход на изцялосиметрична дуополна фирма при изрично неформално споразумение
(product marginal revenue curve of entirely-symmetric duopoly firm in explicitly
non-formal agreement) (в микр.), кривата на продуктовия среден производствен разход на изцяло-симетрична дуополна фирма при изрично неформално
споразумение (product average production cost curve of entirely-symmetric
duopoly firm in explicitly non-formal agreement) (в микр.), микроикономическото продуктовопазарно равновесие на изцяло симетрична дуополна фирма при изрично неформално споразумение (microeconomic product-market
equilibrium of entirely-symmetric duopoly firm in explicitly non-formal agreement)
(в микр.), точката на микроикономическото продуктовопазарно равновесие на изцяло-симетрична дуополна фирма при изрично неформално споразумение (microeconomic product-market equilibrium point of entirely-symmetric
duopoly firm in explicitly non-formal agreement) (в микр.).
ИЗЦЯЛО-СИМЕТРИЧНА ОЛИГОПОЛНА ФИРМА* (entirely-symmetric
oligopoly firm) (в микр.) – олигополна фирма (в микр.), влизаща в състава на
изцяло-симетричен олигопол (в микр.). Нейн частен случай е изцяло127
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------симетричната олигополна фирма при изрично-неформално споразумение
(entirely-symmetric oligopoly firm in explicitly non-formal agreement) (в микр.).
Специфични характеристики при този частен случай имат микроикономическото продуктовопазарно равновесие на изцяло-симетрична олигополна фирма
при изрично неформално споразумение (в микр.), точката на микроикономическо продуктовопазарно равновесие на изцяло-симетрична олигополна
фирма при изрично неформално споразумение (microeconomic product-market
equilibrium point of totally-symmetric oligopoly in explicitly firm non-formal
agreement) (в микр.), кривата на продуктовия пределен производствен разходи на изцяло-симетрична олигополна фирма при изрично неформално
споразумение (product marginal production cost curve of symmetric totallyoligopoly firm in explicitly non-formal agreement) (в микр.), кривата на продуктовия пределен приход на изцяло-симетрична олигополна фирма при
изрично неформално споразумение (product marginal revenue curve of totallysymmetric oligopoly firm in explicitly non-formal agreement) (в микр.), кривата
на продуктовия среден приход на изцяло-симетрична олигополна фирма при
изрично-неформално споразумение (в микр.) (същото като обща крива на
продуктовото търсене на изцяло-симетричен олигопол при изрично
неформално споразумение (в микр.)), кривата на продуктовия средян
производствен разходи на изцяло-симетрична олигополна фирма при изрично неформално споразумение (product average production cost curve of
totally-symmetric oligopoly firm in explicitly non-formal agreement) (в микр.).
ИЗЦЯЛО-СИМЕТРИЧНА ОЛИГОПОЛНА ФИРМА ПРИ ИЗРИЧНОНЕФОРМАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (entirely-symmetric oligopoly firm in
explicitly non-formal agreement) (ки) – във:
крива на продуктовия среден приход на изцяло-симетрична олигополна
фирма при изрично-неформално споразумение (в микр.) (същото като обща
крива на продуктовото търсене на изцяло-симетричен олигопол при изрично
неформално споразумение (в микр.));
микроикономическо продуктовопазарно равновесие на изцяло-симетрична
олигополна фирма при изрично неформално споразумение (в микр.).
ИЗЦЯЛО-СЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ* (entirely-perfect competition) (в
микр.) – конкуренция, при която на конкретния пазар функционират само съвършени конкуренти, така че те покриват 100 процента от този пазар и изобщо
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до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------не могат да въздействуват върху продуктовата цена, респ. изобщо не могат да
въздействуват върху факторовата цена.
ИЗЦЯЛО-СЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ (entirely-perfect competition) (ки)
– във:
изцяло-несъвършена продуктовопазарна и изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена факторовопазарна и изцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и изцяло-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и неизцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и предимно-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и предимно-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна и изцяло-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна и изцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна и неизцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна и предимно-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна и предимно-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-несъвършена факторовопазарна и изцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предимно-съвършена продуктовопазарна и изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена
факторовопазарна
и
изцяло-съвършена
продуктовопазарна конкуренция (в микр.).
ИЗЦЯЛО-СЪВЪРШЕНА
ПРОДУКТОВОПАЗАРНА
И
ИЗЦЯЛОНЕСЪВЪРШЕНА ФАКТОРОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ* (entirelyperfect product-market and entirely-imperfect factor-market competition) (в микр.)
– микроикономическо положение, при което изцяло-съвършената конкуренция
(в микр.) на продуктовия пазар (в микр.) [изцяло-съвършената продуктовопазарна конкуренция (в микр.)] се съчетава с изцяло-несъвършена конкуренция (в
микр.) на пазара на производствените икономически фактори (в микр.) [с изцяло-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.)].
ИЗЦЯЛО-СЪВЪРШЕНА
ПРОДУКТОВОПАЗАРНА
И
ИЗЦЯЛОСЪВЪРШЕНА ФАКТОРОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ* (entirelyperfect product-market and entirely-perfect factor-market competition) (в микр.) –
микроикономическо положение, при което изцяло-съвършената конкуренция
(в микр.) на продуктовия пазар (в микр.) [изцяло-съвършената продуктовопазарна конкуренция (в микр.)] се съчетава с изцяло-съвършена конкуренция на
пазара на производствените икономически фактори [с изцяло-съвършена
факторовопазарна конкуренция (в микр.)].
ИЗЦЯЛО-СЪВЪРШЕНА ПРОДУКТОВОПАЗАРНА И НЕИЗЦЯЛОСЪВЪРШЕНА ФАКТОРОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ* (entirelyperfect product-market and non-entirely-perfect factor-market competition) (в
микр.) – обобщаващо понятие, което включва: първо, изцяло-съвършената
продуктовопазарна и предимно-съвършена факторовопазарна конкуренция (в
микр.), второ, изцяло-съвършената продуктовопазарна и предимнонесъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.), трето, изцялосъвършената продуктовопазарна и изцяло-несъвършена факторовопазарна
конкуренция (в микр.).
ИЗЦЯЛО-СЪВЪРШЕНА ПРОДУКТОВОПАЗАРНА И ПРЕДИМНОНЕСЪВЪРШЕНА ФАКТОРОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ* (entirelyperfect product-market and predominantly-imperfect factor-market competition) (в
микр.) – микроикономическо положение, при което изцяло-съвършената конкуренция (в микр.) на продуктовия пазар (в микр.) [изцяло-съвършената про130
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до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дуктовопазарна конкуренция (в микр.)] се съчетава с предимно-несъвършена
конкуренция (в микр.) на пазара на производствените фактори [с предимнонесъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.)].
ИЗЦЯЛО-СЪВЪРШЕНА ПРОДУКТОВОПАЗАРНА И ПРЕДИМНОСЪВЪРШЕНА ФАКТОРОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ* (entirelyperfect product-market and predominantly-perfect factor-market competition) (в
микр.) – микроикономическо положение, при което изцяло-съвършената конкуренция (в микр.) на продуктовия пазар [изцяло-съвършената продуктовопазарна конкуренция (в микр.)] се съчетава с предимно-съвършена конкуренция
на пазара на производствените икономически фактори [с предимносъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.].
ИЗЦЯЛО-СЪВЪРШЕНА ПРОДУКТОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ*
(entirely-perfect product-market competition) (в микр.) – конкуренция, при която
на конкретния продуктов пазар (в микр.) функционират само съвършени фирми (съвършени конкуренти), така че те покриват 100 процента от този пазар и
изобщо не могат да въздействуват върху продуктовата цена.
ИЗЦЯЛО-СЪВЪРШЕНА ПРОДУКТОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ
(entirely-perfect product-market competition) (ки) – във:
изцяло-несъвършена факторовопазарна и изцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и изцяло-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и неизцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и предимно-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и предимно-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна и изцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна и предимно-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предимно-несъвършена факторовопазарна и изцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена
факторовопазарна
и
изцяло-съвършена
продуктовопазарна конкуренция (в микр.).
ИЗЦЯЛО-СЪВЪРШЕНА
ФАКТОРОВОПАЗАРНА
И
ИЗЦЯЛОНЕСЪВЪРШЕНА ПРОДУКТОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ* (entirelyperfect factor-market and entirely-imperfect product-market competition) (в микр.)
– микроикономическо положение, при което изцяло-съвършената конкуренция
(в микр.) на пазара на производствените икономически фактори [изцялосъвършената факторовопазарна конкуренция (в микр.)] се съчетава с изцялонесъвършена конкуренция (в микр.) на продуктовия пазар (в микр.) [с изцялонесъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.)].
ИЗЦЯЛО-СЪВЪРШЕНА
ФАКТОРОВОПАЗАРНА
И
ИЗЦЯЛОСЪВЪРШЕНА ПРОДУКТОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ* (entirelyperfect factor-market and entirely-perfect product-market competition) (в микр.) –
микроикономическо положение, при което изцяло-съвършената конкуренция
(в микр.) на пазара на производствените икономически фактори [изцялосъвършената факторовопазарна конкуренция (в микр.)] се съчетава с изцялосъвършена конкуренция на продуктовия пазар (в микр.) [с изцяло-съвършена
продуктовопазарна конкуренция (в микр.)].
ИЗЦЯЛО-СЪВЪРШЕНА ФАКТОРОВОПАЗАРНА И НЕИЗЦЯЛОСЪВЪРШЕНА ПРОДУКТОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ* (entirelyperfect factor-market and non-entirely-perfect product-market competition) (в
микр.) – обобщаващо понятие, което включва: първо, изцяло-съвършената
факторовопазарна и предимно-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в
микр.), второ, изцяло-съвършената факторовопазарна и предимнонесъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.), трето, изцялосъвършената факторовопазарна и изцяло-несъвършена продуктовопазарна
конкуренция (в микр.).
ИЗЦЯЛО-СЪВЪРШЕНА ФАКТОРОВОПАЗАРНА И ПРЕДИМНОНЕСЪВЪРШЕНА ПРОДУКТОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ* (entirelyperfect factor-market and predominantly-imperfect product-market competition) (в
микр.) – микроикономическо положение, при което изцяло-съвършената конкуренция (в микр.) на пазара на производствените икономически фактори [из132
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до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------цяло-съвършената факторовопазарна конкуренция (в микр.)] се съчетава с
предимно-несъвършена конкуренция (в микр.) на продуктовия пазар (в микр.)
[с предимно-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.)].
ИЗЦЯЛО-СЪВЪРШЕНА ФАКТОРОВОПАЗАРНА И ПРЕДИМНОСЪВЪРШЕНА ПРОДУКТОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ* (entirelyperfect factor-market and predominantly-perfect product-market competition) (в
микр.) – микроикономическо положение, при което изцяло-съвършената конкуренция (в микр.) на пазара на производствените икономически фактори [изцяло-съвършената факторовопазарна конкуренция (в микр.)] се съчетава с
предимно-съвършена конкуренция (в микр.) на продуктовия пазар (в микр.) [с
предимно-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.)].
ИЗЦЯЛО-СЪВЪРШЕНА ФАКТОРОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ*
(entirely-perfect factor-market competition) (в микр.) – конкуренция, при която
на конкретния факторов пазар (в микр.) функционират само съвършени фирми
(в микр.) (съвършени конкуренти), така че те покриват 100 процента от този
пазар и изобщо не могат да въздействуват върху факторовата цена.
ИЗЦЯЛО-СЪВЪРШЕНА
ФАКТОРОВОПАЗАРНА
КОНКУРЕНЦИЯ
(entirely-perfect factor-market competition) (ки) – във:
изцяло-несъвършена продуктовопазарна и изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна и изцяло-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна и изцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна и неизцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна и предимно-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна и предимно-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-несъвършена продуктовопазарна и изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
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до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------предимно-съвършена продуктовопазарна и изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.).
ИЗЦЯЛО-ФИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completelyfitensive economic growth), изцяло-инфитензивен икономически растеж, хомогенно-фитензивен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според аналитичната бинарна типология на икономическия
растеж), който има зададена фитензивност на икономическия растеж GFI
не по-малка от единица (това е цялостната фитензивност на икономическия
растеж), и прилежаща котензивност на икономическия растеж ACO не поголяма от нула (това е деакотензивността на икономическия растеж) (вж.
тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята на зададения фиксиран фактор на икономическия
растеж (относително изразена чрез коефициента GFI ≥ 1) е че изцяло (или
дори повече това) формира темпа на икономическия растеж y (относително
представен с единица), докато прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж изобщо няма принос (относително изразен чрез коефициента
ACO ≤ 0) в темпа на растежа (или дори има негативен принос), 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-фитензивния икономически растеж, инфитензивния икономически растеж и преобладаващо-инфитензивния икономически растеж.
Негови разновидности са анизотропно-фитензивният икономически растеж,
нормално-фитензивният икономически растеж, хипергенно-фитензивният
икономически растеж и декотензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Форми на проявление на изцяло-фитензивния икономически растеж (вж.
икономическа форма) са изцяло-квантитензивният икономически растеж,
изцяло-екстензивният икономически растеж, изцяло-катензивният икономически растеж, изцяло-интертензивният икономически растеж. Разновидности на изцяло-фитензивния растеж са изцяло-фитензивният продуктов икономически растеж* (completely-fitensive product economic growth), изцялофитензивният факторов икономически растеж* (completely-fitensive factor
economic growth), изцяло-фитензивният полезностен икономически растеж* (completely-fitensive utility economic growth), изцяло-фитензивният
стойностен икономически растеж* (completely-fitensive value economic
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до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също изцяло-фитензивният стационарен
икономически растеж* (completely-fitensive stationary economic growth) и изцяло-фитензивният нестационарен икономически растеж* (completelyfitensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).

ИЗЦЯЛО-ХОМЕОТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (completelyhomeotensive economic growth), изцяло-инхомеотензивен икономически растеж, хомогенно-хомеотензивен икономически растеж, (*) – общо понятие
(според хомеостазисната бинарна типология на икономическия растеж) за
(а) изцяло-квантитензивен икономически растеж (тогава зададената квантитензивност на икономическия растеж GQ е не по-малка от единица и тя е
цялостната квантитензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща квалитензивност на икономическия растеж AR (не по-голяма от нула)
e деаквалитензивността на икономическия растеж, където GQ + AR = 1, или
(б) изцяло-квалитензивен икономически растеж (тогава зададената квалитензивност на икономическия растеж GR е не по-малка от единица и тя е цялостната квалитензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща
квантитензивност на икономическия растеж AQ (не по-голяма от нула) e деаквантитензивността 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-малка от единица и тя е цялостната хомеотензивност на икономическия
растеж) е общо понятие за цялостна квантитензивност (която е зададената
квантитензивност GQ) и цялостна квалитензивност (която е зададената квалитензивност GR) на растежа. Нейната прилежаща хомеотензивност на икономическия растеж AO (не по-голяма от нула и тя е деахомеотензивността на
икономическия растеж) е общо понятие за деаквалитензивност (която е прилежаща квалитензивност AR на цялостната квантитензивност) и деаквантитензивност (която е прилежаща квантитензивност AQ на цялостната квалитензивност), където GO + AO = 1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия растеж y). Тук зададената хомеотензивност
цялостно (дори и над това) формира темпа на цялостно-хомеотензивния растеж, докато прилежащата й хомеотензивност няма никакъв принос (дори има и
негативна роля) при формирането на темпа на този растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изцяло-хомеотензивният 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, инхомеотензивния икономически
растеж и преобладаващо-инхомеотензивния икономически растеж. Негови
разновидности са анизотропно-хомеотензивният икономически растеж, нормално-хомеотензивният икономически растеж, хипергенно-хомеотензивният
икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на изцяло-хомеотензивния растеж са изцялохомеотензивният продуктов икономически растеж* (completelyhomeotensive product economic growth), изцяло-хомеотензивният факторов
икономически растеж* (completely-homeotensive factor economic growth), изцяло-хомеотензивният полезностен икономически растеж* (completelyhomeotensive utility economic growth), изцяло-хомеотензивният стойностен
икономически растеж* (completely-homeotensive value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също изцяло-хомеотензивният стационарен икономически растеж* (completely-homeotensive stationary economic growth) и изцялохомеотензивният нестационарен икономически растеж* (completelyhomeotensive non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).
ИЗЧАКВАЩА БЕЗРАБОТИЦА (awaiting unemployment) (в макр.) – вж. подвижна безработица (в макр.).
ИЗЧЕРПВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ (producer’s economic abilities spending) (ки) – във:
насищане на изчерпването на производителските икономически способности.
ИЗЧЕРПВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ПРОДУКТА (product value
exhaustion) (ки) – във:
проблем за изчерпването на стойността на продукта (в микр.);
теорема на Кларк, Уикщед и Валрас за изчерпването на стойността на
продукта (в микр.);
теорема на Ойлер, Л., за изчерпването на стойността на продукта (в
микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗЧИСЛИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА НА СПЕКТРАЛНИЯ АНАЛИЗ НА
ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ* (calculating procedure of the economic cycle
spectral analysis) – изчислителна процедура за определяне на икономическата
спектралната плътност на определен цикличен икономически процес, както и
за оценяване на параметрите на получената икономическа спектрална функция. Нейна методологична основа е теорията на спектралния анализ, в частност – тази на спектралния анализ на икономическия цикъл.
1. Филтриране на времевия икономически ред и определяне на неговото средно значение
Преди да се започне с определянето на основните икономически характеристики, необходими за спектралния анализ, трябва да се идентифицира стационарността на повременния, т.е. на динамичния икономически ред, изразяващ динамиката на цикличния икономическия процес. Това означава да се отговори на въпроса, съдържа ли той тренд както в неговото средно значение,
така и в неговата икономическа дисперсия. Както показват анализите, извършени от някои автори, нестационарният случаен икономически процес обикновено има големи мощности в спектъра на ниските честоти. Отстраняването
на нестационарността се извършва чрез филтриране на времевия икономически ред* (economic time-series filtering), за което е необходим конкретен
анализ на статистическите данни. В най-общия си вид икономическият филтър (филтърът в икономиката) е от типа на линейното преобразувание
m

yto = ∑ w j yt + j ,
j =1

където:
yto е филтрираната икономическа величина* (filtred economic value)
към време t (t = 1, 2, ..., N);
N – броят на елементите (дължината на динамичния икономически ред
във времеви единици);
wj – относителното тегло на използваната j-та времева компонента на подбрания икономически филтър (j = 1, 2, ..., m);
m – броят на компонентите на подбрания икономически филтър (дължината на филтъра във времеви единици);
yt+j – изходната икономическа величина към време t + j, t = 1, 2, ..., N, j = 1,
2, ..., m.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Практически използвани икономически филтри са: (а) сумиращи икономически филтри (summing economic filters) или още – пълзящи икономически филтри (grawling economic filters), от типа
yto = ⅓(yt+1 + yt + yt–1), yto = ½(yt + yt–1);

(б) разликови икономически филтри (differencing economic filters) с първа
разлика yto = ( yt − yt −1 ) ; (в) сумиращо-разликови икономически филтри
(summing-differencing economic filters); (г) биноминални икономически филтри (binominal economic filters); (д) икономически филтри с обратна връзка
(economic filters with feedback) и други.
В спектралния икономически анализ се определят (се изчисляват) следните основни характеристики: средна (средно значение) на динамичния икономически ред; икономическа дисперсия; икономическа ковариация; икономическа корелация; икономическа спектрална оценка. Средната на времевия
икономически ред (economic time-series average) y (като средна аритметична
от неговите елементи) се изчислява чрез формулата

y=

1 N
∑ yt ,
N t =1

а икономическата дисперсия (икономическото разсейване) σ2 – чрез формулата

σ2 =

1 N
( yt − y ) 2 .
∑
N − 1 t =1

2. Изчисляване на икономическата ковариация и на икономическия
спектър
Икономическата ковариация се изчислява с помощта на формулата
1 N −u N
R yy (u ) =
∑ ( yt − y )( yt +u − y ), u = 0, 1, 2, ..., L,
N t + 1 t =1

където L е възприетата максимална стойност на икономическия лаг (на времевото отклонение). Икономическата ковариация се означава с Ryy(u), тъй като се
отнася до един и същ икономически процес y(t). Тя изразява степента на зависимост между две значения на икономическия динамичен ред, отдалечени с u
времеви единици (u = 0, 1, 2 , ..., L). Тази зависимост отслабва с нарастването
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на лага u. При u = 0 икономическата ковариация се изравнява (покрива) с икономическата дисперсия σ2. Лаговото отместване е показано на фиг. 1.

N–u

0
yt

лаг = u
u

N

yt+u
Фиг. 1. Лагово отместване в икономическата ковариация

Икономическата корелация (икономическата корелационна функция) ryy(u),
разглеждана като нормирана икономическа корелация (weighting
correlation) или още – като нормирана икономическата корелационна функция (weighting economic correlative function), се изчислява по формулата
ryy (u ) =

R yy (u )
R yy (0)

, u = 0, 1, 2, ..., L.

Практически най-целесъобразно е лаговото отместване u да приема стойности
до една четвърт от дължината на динамичния ред, т.е. Lmax ≤ N/4.
Икономическият спектър (оценката на икономическата спектрална
плътност (същото като икономическа спектрална оценка или спектрална
оценка в икономиката) показва как дисперсията на динамичния икономически
ред се разпределя по честоти на периодичните икономически колебания. Когато икономическата спектрална плътност има локален максимум (пик в нея),
това е индикатор за наличието на съставящ изследвания стационарен икономически процес икономически цикъл с честота (респ. с период), отговарящ на
честотата на пиковия момент от икономическата спектрална плътност. Или
още: икономическата спектрална оценка е преобразувание на Ж. Фурие върху
икономическата корелационна функция (респ. върху нормираната икономическа ковариационна функция).
Важно обстоятелство е, че в теоретичен план посоченото преобразувание
на Ж. Фурие се отнася за безкраен времеви ред (– ∞ ≤ t ≤ ∞). На практика обаче динамичният икономически ред, представящ изследвания стационарен слу139
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чаен икономически процес, е краен и в зависимост от възприетото лагово отместване u и неговата крайна стойност L икономическият спектър се изгражда
върху определена част от икономическото разсейване. Затова в изчислителната
процедура икономическата трансформация на Ж. Фурие* (вж. икономически интеграл на Ж. Фурие) [трансформацията на Ж. Фурие в икономиката*
(също)] се филтрира допълнително чрез филтър W(c, u), който се нарича икономически повременен прозорец (повременен прозорец в икономиката). Задачата на използуването на икономическия повременен прозорец е в практически допустима степен да елиминира отклоненията между изчислените и теоретичните стойности на икономическия спектър, породени от частичното обхващане на безкрайния повременен ред. Икономическият спектър (функцията на
икономическата спектрална плътност) Syy(c, ω), разглеждана като изгладена
оценка на нормираната икономическа спектрална плътност, се изчислява по
формулата

ryy (u ).W (c, u ) × 
Lc −1


S yy (c, ω ) = 21 + 2 ∑ 
πωu  ,
× cos
u =1


2 Lc  


c = 1, 2, ..., s,
ω = 0, 1, 2, ..., 2 Lc .

В горната формула е предвиден обхват с максимална честота от 0,5 колебания
(икономически трептения) за единица време (например за една година) и минимален период на икономическия цикъл от две единици време (например от
две години) (честотата и периодът в периодичната икономическа функция са
взаимнореципрочни величини). С Lc е означена икономическата точка на сечение* (economic section point) [точката на сечение в икономиката* (section
point in economy)], т.е. ширината на икономическия повременен прозорец при
c-тия икономически лагов ранг* (economic lag range) [лагов ранг в икономиката (lag range in economy)] (ранг на лагово отместване) в икономическата
ковариация, където Lc ≤ Lmax. Тоест Lc е избраният от субекта вариант на крайно лагово отместване, което не може да надхвърли Lmax. Един и същ икономически процес може да бъде изследван едновременно при различни варианти на
Lc (c = 1, 2, ..., s), където Ls + 1 > Lmax. Практически е потвърдена целесъобразността на двоичната процедура за определяне на вариантите на Lc, т.е. Lc = 2c
(c = 1, 2, ..., s). Например: L1 = 2 години; L2 = 4 години; L3 = 8 години; L4 = 16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------години и т.н. Ако динамичният икономически ред има продължителност 80
години, то Lc = L4 = 16, тъй като Lmax = 20 ≤ 0,25.80, а Lc+1 = L5 = 32 > 20. Преходът от c към c + 1 е увеличаване на броя на икономическите точки на сечение, което е процедура на стесняване на икономическия повременен прозорец.
Затова пък преходът от c към c– 1 е намаляване на броя на икономическите
точки на сечение, което е процедура на разширяване на икономическия повременен прозорец. При c-ти икономически лагов ранг конкретните стойности на
отместването са u = 1, 2, ..., Lc – 1. По-нататък изчислителната процедура на
спектралния анализ продължава с интерполиране на динамичния икономически ред с помощта на икономически сплайн-функции (вж.). Те са необходими,
когато няма достатъчно голям брой случаи на статистически наблюдения, осигуряващи достоверност на оценката на икономическата ковариация.
3. Определяне на икономическата спектрална оценка и на честотата
на икономическия цикъл
3.1. Честотни интервали и основни типове повременни прозорци
След използуване възможностите на сплайновото интерполиране (при недостатъчен брой статистически наблюдения) се продължава с изчислителната
процедура по определянето на икономическата спектрална оценка. Във формулата на икономическата спектрална плътност (икономическия спектър)

ryy (u ).W (c, u ) × 
Lc −1


S yy (c, ω ) = 21 + 2 ∑ 
πωu  ,
× cos
u =1


2 Lc  

c = 1, 2, ..., s, ω = 0, 1, 2, ..., 2 Lc ,

от тази процедура величината ω директно изразява не честотата за единица
време, а поредния интервал на честотата в периодичните колебания на икономическото явление (на икономическия цикъл), като ω = 0, 1, 2, ..., 2Lc. Вижда
се, че броят на честотните пояси (интервали) е два пъти по-голям от ширината
на икономическия повременен прозорец. С израза ω/2Lc се означава относителният дял, който заемат в икономическия повременен прозорец всички честотни пояси – от нулевия до ω-тия. Честотата на икономическия цикъл f за
единица време (измерена във флуктуации, трептения или брой цикли за единица време, т.е. в херци) се определя директно по формулата f =
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ти икономически лагов ранг даденият по-горе обхват (0, 1/2) се диференцира
(се разделя) по равно на 2Lc честотни интервали. Затова при c = 2 и Lc = L2 = 4
разглежданите величини приемат стойностите, посочени в табл. 1. При c = 3 и
Lc = L3 = 8 тези величини приемат стойностите, посочени в табл. 2. По аналогичен начин може да се процедира и при по-високи стойности на Lc. Вижда се
обаче, че увеличаването на броя на икономическите точки на сечение не променя общата ширина на честотния интервал, която остава в границите между 0
и 1/2. Тези граници са заложени във формулата за изчисляване на оценката на
икономическата спектрална плътност. Изменението на броя на икономическите точки на сечение обаче има значение за точността на анализа.
Табл. 1. Честотни интервали при икономически лагов ранг, равен на 2

Ω
ω
2 Lc

0

1
1
8
1
16

0

f

0

2
2
8
2
16

3
3
8
3
16

4
4
8
4
16

5
5
8
5
16

6
6
8
6
16

7
7
8
7
16

8
8
8
8
16

Табл. 2. Честотни интервали при икономически лагов ранг, равен на 3

Ω
ω
2 Lc

0

1
1
16
1
32

0

F

0

2
2
16
2
32

3
3
16
3
32

4
4
16
4
32

5
5
16
5
32

6
6
16
6
32

7
7
16
7
32

8
8
16
8
32

(продължение на табл. 2)

Ω
ω
2 Lc
F

9
9
16
9
32

10
10
16
10
32

11
11
16
11
32

12
12
16
12
32

13
13
16
13
32

14
14
16
14
32

15
15
16
15
32

16
16
16
16
32

С W(u,c) е означена стойността на икономическия повременен прозорец* (value of economic time window) при u-ти лаг на c-ти лагов ранг. Някои от
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------основните типове повременни прозорци, наричани още икономически корелационни прозорци (economic correlative windows), са: (1) правоъгълен икономически повременен прозорец (ortogonal economic time window)
 1 , ако u ≤ Lc ,

WR (u , c) = 
 0 , ако u > Lc ;


(2) икономически повременен прозорец на М. Бартлет (Bartlett economic
time window)
u

1
−
, ако u ≤ Lc ,

Lc
WRB (u , c) = 
 0, ако u > Lc ;

(3) икономически повременен прозорец на Тюки (Tuky economic time
window)
 1
πkω 
 , ако (u ≤ Lc ),
 1 + cos
WT (u , c) =  2 
Lc 

0, ако (u > Lc );

(4) икономически повременен прозорец на Парзен (Parsen economic time
window)
3
2

u  u 
L
 1 − 6   −   , ако  u ≤ c ,


2


 Lc   Lc 

3

u 

L

WP (u , c) =  21 −  , ако  c < u ≤ Lc ,
 2

 Lc 


0, ако ( u > Lc ).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------3.2. Зависимости между икономическите спектрални оценки и честотите на икономическите цикли. Високи и ниски честоти на икономическите цикли
Значенията на функцията на икономическата спектрална оценка Syy(c,ω)
поотделно за всяко c и за всяко ω обикновено се нанасят върху полулогаритмична мрежа, която нагледно представя разпределението на икономическата
дисперсия по реда на честотите на периодичните колебания, респ. на икономическите цикли, характеризиращи съставящите на изследвания стационарен
случаен икономически процес. Общата мощност на икономическите спектрални оценки (сумарната икономическа спектрална плътност) зависи от броя на
включените колебания (хармонични криви), т.е. от броя на реализациите (на
съставящите) на пораждащия стационарен икономически процес. При зададен
брой хармонични колебания общата мощност на икономическата спектрална
плътност е постоянна, т.е. тя не зависи от другите параметри на тези колебания. Но при постоянна обща мощност се извършва преливане на мощността на
икономическите спектрални оценки от една честота към друга, което е в зависимост от съотношението между реалните амплитуди на съставящите икономическия процес. Да приемем, че икономическият процес е резултат от едновременното действие на две съставящи циклични колебания, първото от които
има честота 0,25 (т.е. продължителността на икономическия цикъл е 4 години),
а второто има честота 0,0625 (т.е. продължителността на икономическия цикъл
е 16 години). Тогава уравнението на разглеждания икономически процес има
вида
yt = 3 + 5 cos [2π.0,25(t –3)] + 5 cos [2π.0,0625(t – 1)].
В този вариант са подбрани равни амплитуди на икономическите цикли, съответно 5 и 5. Измененията в началната фаза и във фазите на хармоничните криви не оказват съществено влияние върху икономическите спектрални оценки и
тук те са подбрани произволно. При този вариант функциите на икономическите спектрални оценки при различни точки на сечение са показани на фиг. 2.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа
спектрална оценка
S(f)
5,51
5,41

0

f1 = 0,25

f2 = 0,0625

L2 = 4

L3 = 8

L4 = 16

L5 = 32

f
честота

Фиг. 2. Функции на икономически спектрални оценки на две хармонични криви
с различни честоти (0,25 и 0,0625) и с еднакви постоянни амплитуди (5 и 5)

На тази фигура е демонстрирано влиянието на броя на икономическите
точки на сечение (числото на разбиванията или лаговия ранг) върху общата
мощност на икономическата спектрална плътност. Вижда се как с нарастването на това число (4, 8, 16, 32) нараства и общата мощност. Но за всеки икономически лагов ранг поотделно разпределението на тази мощност между двете
различни честоти (0,25 и 0,0625) е почти равномерно, което съответствува на
еднаквостта на двете амплитуди (5 и 5). Резултатите от изпробването на раз-
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------лични амплитуди A1 и A2 при L5 = 32 са показани на табл. 3. От таблицата се
вижда, че при запазване на точките сечение (32) общата мощност на икономическата спектрална плътност на двете хармонични криви (на двете съставящи
икономическия процес) остава почти неизменна (около 10,91). Но с относителното нарастване на амплитудата на първата хармонична крива (на първата
съставяща с честота f1 = 0,25) в 8 варианта от A1 = 1 до A1 = 45 при запазване на
еднаква амплитуда A2 = 5 на втората хармонична крива (на втората съставяща
с честота f2 = 0,0625) се извършва преливане (преминаване) на икономическа
спектрална плътност в полза на първата съставяща за сметка на втората съставяща на икономическия процес. За варианти 1, 2 и 3 (съответно с амплитуди 1,
5 и 15) за първата съставяща, това е онагледено на фиг. 3.
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Резултати от изпробването на различни амплитуди на две хармонични
икономически криви при честоти 0,25 и 0,0625

Вариант

A1

A2

S(f1)

S(f2)

S(f1)+ S(f2)

1

1

5

0,47

10,44

10,91

2

3

5

2,89

8,02

10,91

3

5

5

5,41

5,41

10,91

4

7

5

7,15

3,66

10,91

5

10

5

8,65

2,26

10,91

6

15

5

9,74

1,17

10,91

7

40

5

10,67

0,23

10,90

8

45

5

10,71

0,19

10,90
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа
спектрална оценка
S(f)

10,44
9,74

5,51
5,41

1,17
0,47

0
A1 = 1

f1 = 0,25

f2 = 0,0625
A1 = 5

f
честота

A1 = 15

Фиг. 3. Функции на икономически спектрални оценки на две хармонични
криви с различни честоти (0,25 и 0,0625) и с различни амплитуди, от които
за първата хармонична крива амплитудата е променлива (1, 5 и 15), а за
втората хармонична крива амплитудата е постоянна (5)

В диапазона на ниските икономически честоти* (low economic
frequences) (когато икономическите цикли са по-продължителни, т.е. периодът
им е по-дълъг) с нарастването на тяхната амплитуда спада (при постоянни други условия) мощността на икономическата спектрална оценка. Обратно е при
циклите в диапазона на високите икономически честоти* (high economic
frequences) (когато те са по-краткотрайни, т.е. периодът им е по-къс). Тогава
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(също при постоянни други условия) с нарастването на тяхната амплитуда на1
раства и мощността на икономическата спектрална оценка. Тази специфика в
зависимостта между оценките на нормираната икономическа спектрална плътност и амплитудите на съставящите стационарния макроикономически процес
е онагледена на фиг. 4.
1

По-подробно за изчислителната процедура на спектралния икономически анализ и за
оценяването на параметрите на спектъра вж.: Димитров, Ал., Виденов, Н.. Спектрален анализ – същност, изчислителна процедура и възможности за приложение в икономиката. – Статистика, 1974, кн. 2; Чижов, Ю. А. Динамика современной капиталистической экономики. Издательство “Наука”, Новосибирск, 1984; Димитров,
Ал. За инерционността в икономиката. – Икономическа мисъл, 1980, кн. 8; Гренджер, К., Хатанака, М. Спектральный анализ временных рядов в экономике. Издательство “Статистика”, М. 1972; Дженкинс, Г., Ватс, Д. Спектральный анализ и его
приложения. Выпуски 1 и 2. М., 1972–1972. Относно някои резултати от използуването на спектралния анализ в изследванията на икономиката на България вж. Антонов, В. Някои характеристики на структурните промени в икономиката: приспособимост и цикличност в промишлеността. – Икономическа мисъл, 1987, кн. 5.

икономическа
спектрална оценка
Si
10
f1 = 0,25

f2 = 0,0625

5

0

5

10

15

20

25
Ai
амплитуда

Фиг. 4. Зависимости между икономическата спектрална оценка и
амплитудата на икономическите цикли при различни честоти
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File: от ИЗХОДЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ …
до ИЗЯВЯВАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗЧИСТВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР (labour market clearing) (в макр.) –
понижаване на работните заплати (в макр.) до равновесното им равнище, което обуславя премахване на безработицата (в макр.) според неокласическата
теория за безработицата (в макр.).
ИЗЧИСТВАЩО РАВНИЩЕ НА ЗАПЛАЩАНЕ (clearing wage level) (ки) –
във:
пазарно изчистващо равнище на заплащане (в макр.).
ИЗЯВЯВАНЕ (expressing) (кд) – във:
начин на ексоикокореномическо изявяване (вж. икокореномическо ексопроявление);
начин на ексоикономическо изявяване (вж. икономическо ексопроявление);
начин на ексоикореномическо изявяване (вж. икореномическо ексопроявление);
начин на ексоикотехномическо изявяване (вж. икотехномическо ексопроявление);
начин на ексоикоуниреномическо изявяване (вж. икоуниреномическо
ексопроявление);
начин на икокореномическо изявяване (вж. икокореномическо проявление);
начин на икономическо изявяване (вж. икономическо проявление);
начин на икореномическо изявяване (вж. икореномическо проявление);
начин на икотехномическо изявяване (вж. икотехномическо проявление);
начин на икоуниреномическо изявяване (вж. икоуниреномическо проявление).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОДЕВЕНОМИКА* (ecodevenomy) – вж. икономика.
ИКОЕКЗОИКОНОМИКА* (ecoexoecotechnomy) – вж. икономика.
ИКОИКОСУПЕРНОМИКА* (ecoecosupernomy) – вж. икономика.
ИКОИКОТЕХНОМИКА* (ecoecotechnomy) – вж. икономика.
ИКОКОРЕНОМИКА* (ecocorenomy) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономика и икотехномика (общо понятие за
икореномика и икоуниреномика, които са негови разновидности), където икономиката е икономическа оценка на икотехномиката; икореномика, описана и
обяснена чрез комбинирани понятия, всяко едно от които е комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от съответстващите му икономическо понятие и икотехномическо понятие (например, икокореномическото
понятие икокореномически институит е комбинация (съчетание) от икономически институит и икотехномически институит, икокореномическото понятие икокореномически ексституит е комбинация (съчетание) от единство на
икономически ексституит и икотехномически ексституит, икокореномическото понятие икокореномически конституит е комбинация (съчетание) от икономически конституит и икотехномически конституит и т.н.).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ* (ecocorenomic activity) (същото
като икокореномическа кинетичност и кинетична икокореномическа синергия) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономическа активност и икотехномическа активност (общо понятие за
икореномическа активност и икоуниреномическа активност, които са негови
разновидности); целенасочено икокореномическо движение (вж. икономическо
движение), при което някаква възпроизводствена икономическа единица създава определено икокореномическо благо (вж. икокореномическо благо); кинетична икокореномическа синергия* (kinetic ecocorenomic synergy) [икокореномическа кинетичност* (ecocorenomic kineticality)], която е формата или
още външното състояние на кинетичната икокореномическа енергия*
(kinetic ecocorenomic еnergy) (последната в качеството й на икокореномическо
съдържание [тя е и форма (външно състояние) на кинетичния икокореномически ингредиент] (вж. икокореномическа дейност). В това взаимоотношение кинетичната икокореномическа енергия е определяща, а кинетичната икокореномическа синергия е решаваща. Кинетичната икокореномическа синергия е це1
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File: от ИКОДЕВЕНОМИКА
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСПЕЦИФИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ленасочено и пълноценно самоорганизирана в икокореномическото възпроизводство кинетична икокореномическа енергия, така че с намалена икокореномическа ентропия ефективно да бъде използвана при създаването на икокореномически ингредиент, удовлетворяващ определени икономически потребности. При тези условия свойствата на микроструктурата в кинетичната икокореномическа енергия стават свойства на цялостност в кинетичната икокореномическа синергия (на икокореномичеката активност), с което се създават допълнителни възможности за използване на кинетичния икокореномически ингредиент. При синергетично икокореномическо кинетизиране* (synergetic
ecocorenomic kinetation) (синергетичното икокореномическо активиране) (вж.
икокореномическа дейност и икокореномическа потенциалност) потенциалната икокореномическа синергия (икокореномическата потенциалност, икокореномическият свитък) се преобразува в кинетична икокореномическа синергия
(в икокореномическа активност) подобно на отпускане на свита пружина, където от своя страна потенциалната икокореномическа синергия е формата или
още външното състояние на потенциалната икокореномическа енергия (последната в качеството й на икокореномическо съдържание). {Потенциалната
икокореномическа енергия е икокореномическата енергия, която е необходима да се въздейства отвън върху елементите на някаква консервативна икокореномическа система (вж. консервативна икономическа система), така че тя
да приведе от дадено фактическо състояние в някакво желано състояние, условно наречено нулево, и която е равна на икокореномическата работа. Кинетичната икокореномическа енергия е икокореномическата енергия на движението на елементите на икокореномическата система при определена тяхна
скорост.}
Синергетичният потенциален икокореномически ингредиент е синергетичен кинетичен икокореномически ингредиент в състояние на синергетична свитост, т.е. е синергетична икокореномическа конвулвента* (synergetic
ecocorenomic conevulvent), а синергетичният кинетичeн икокореномически ингредиент е разтегнат синергетичен потенциален икокореномически ингредиент,
т.е. е синергетична икокореномическа еволвента* (synergetic ecocorenomic
evolvent), така че тук синергетичното икокореномическо активиране (преходът
от икокореномическа потенциалност към икокореномическа активност) е процес на синергетично икокореномическо разтягане (synergetic ecocorenomic
evolsion); други синоними на този процес са синергетична икокореномическа
екстензия* (synergetic ecocorenomic extension), синергетична икокореноми-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа еволвулсия* (synergetic ecocorenomic evolvulsion), синергетична икокореномическа деконвулсия* (synergetic ecocorenomic deconvulsion).
Според икономическата ингредиентност основни разповидности на икокореномическата активност са (1) усвояващата икокореномическа активност* (assimilating ecocorenomic activity) [входната икокореномическа активност* (input ecocorenomic activity)] и (2) създаващата икокореномическа активност* (giving ecocorenomic activity) [изходната икокореномическа активност* (output ecocorenomic activity)].
Според общностния икореномически статут разновидности на икокореномическата активност са: (1) субтиикокореномическата активност*
(subtiecocorenomic activity) [в т.ч. усвояващата субтиикокореномическа активност* (assimilating subtiecocorenomic activity) и създаващата субтиикокореномическа активност* (giving subtiecocorenomic activity)]; (2) обтиикокореномическата активност* (obtiecocorenomic activity) [в т.ч. усвояващата
обтиикокореномическа активност* (assimilating obtiecocorenomic activity) и
създаващата обтиикокореномическа активност* (giving obtiecocorenomic
activity)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икокореномическата активност са:
(1) уницентиталната икокореномическа активност* (unicentital
ecocorenomic activity) {в т.ч. уницентиталната усвояваща икокореномическа
активност* (unicentital assimilating ecocorenomic activity) и уницентиталната създаваща икокореномическа активност* (unicentital giving ecocorenomic
activity)};
(2) трансцентиталната икокореномическа активност* (transcentital
ecocorenomic activity) {в т.ч. трансцентиталната усвояваща икокореномическа активност* (transcentital assimilating ecocorenomic activity) и трансцентиталната създаваща икокореномическа активност* (transcentital giving
ecocorenomic activity)};
(3) инцентиталната икокореномическа активност* (incentital
ecocorenomic activity) {в т.ч. инцентиталната усвояваща икокореномическа
активност* (incentital assimilating ecocorenomic activity) и инцентиталната
създаваща икокореномическа активност* (incentital giving ecocorenomic activity)};
(4) центиталната икокореномическа активност* (centital ecocorenomic
activity) {в т.ч. центиталната усвояваща икокореномическа активност*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(centital assimilating ecocorenomic activity) и центиталната създаваща икокореномическа активност* (centital giving ecocorenomic activity)}.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икокореномическата активност са:
(1) унисъзидателната икокореномическа активност* (unimaking
ecocorenomic activity) {в т.ч. унисъзидателната усвояваща икокореномическа
активност* (unimaking assimilating ecocorenomic activity) и унисъзидателната създаваща икокореномическа активност* (unimaking giving ecocorenomic
activity)};
(2) съзидателната икокореномическа активност* (making ecocorenomic
activity) {в т.ч. съзидателната усвояваща икокореномическа активност*
(making assimilating ecocorenomic activity) и съзидателната създаваща икокореномическа активност* (making giving ecocorenomic activity)};
(3) изпълнителната икокореномическа активност* (implementary
ecocorenomic activity) {в т.ч. изпълнителната усвояваща икокореномическа
активност* (implementary assimilating ecocorenomic activity) и изпълнителната създаваща икокореномическа активност* (implementary giving ecocorenomic activity)};
(4) творческата икокореномическа активност* (creative ecocorenomic
activity) {в т.ч. творческата усвояваща икокореномическа активност*
(creative assimilating ecocorenomic activity) и творческата създаваща икокореномическа активност* (creative giving ecocorenomic activity)};
(5) работната икокореномическа активност* (working ecocorenomic
activity) {в т.ч. работната усвояваща икокореномическа активност*
(working assimilating ecocorenomic activity) и работната създаваща икокореномическа активност* (working giving ecocorenomic activity)};
(6)
сътворителната
икокореномическа
активност*
(creating
ecocorenomic activity) {в т.ч. сътворителната усвояваща икокореномическа
активност* (creating assimilating ecocorenomic activity) и сътворителната
създаваща икокореномическа активност* (creating giving ecocorenomic activity)}.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на икокореномическата активност са:
(1) възпроизводствената икокореномическа активност* (reproductional
ecocorenomic activity) {в т.ч. възпроизводствената усвояваща икокореномическа активност* (reproductional assimilating ecocorenomic activity) и възпро-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изводствената създаваща икокореномическа активност* (reproductional giving ecocorenomic activity)};
(2) производствената икокореномическа активност* (production
ecocorenomic activity) {в т.ч. производствената усвояваща икокореномическа
активност* (production assimilating ecocorenomic activity) и производствената създаваща икокореномическа активност* (production giving ecocorenomic
activity)};
(3) разменната икокореномическа активност* (exchange ecocorenomic
activity) {в т.ч. разменната усвояваща икокореномическа активност*
(exchange assimilating ecocorenomic activity) и разменната създаваща икокореномическа активност* (exchange giving ecocorenomic activity)};
(4) разпределителната икокореномическа активност* (distribution
ecocorenomic activity) {в т.ч. разпределителната усвояваща икокореномическа активност* (distribution assimilating ecocorenomic activity) и разпределителната създаваща икокореномическа активност* (distribution giving
ecocorenomic activity)};
(5) потребителната икокореномическа активност* (consumption
ecocorenomic activity) {в т.ч. потребителната усвояваща икокореномическа
активност* (consumption assimilating ecocorenomic activity) и потребителната създаваща икокореномическа активност* (consumption giving ecocorenomic activity)};
(6) стопанствената икокореномическа активност* (proecounirenomizing ecocorenomic activity) {в т.ч. стопанствената усвояваща икокореномическа активност* (proecounirenomizing assimilating ecocorenomic activity) и
стопанствената
създаваща
икокореномическа
активност*
(proecounirenomizing giving ecocorenomic activity)};
(7) следпроизводствената икокореномическа активност* (postproduction ecocorenomic activity) {в т.ч. следпроизводствената усвояваща икокореномическа активност* (post-production assimilating ecocorenomic activity)
и следпроизводствената създаваща икокореномическа активност* (postproduction giving ecocorenomic activity)};
(8) предипотребителната икокореномическа активност* (beforeconsumption ecocorenomic activity) {в т.ч. предипотребителната усвояваща
икокореномическа активност* (before-consumption assimilating ecocorenomic
activity) и предипотребителната създаваща икокореномическа активност*
(before-consumption giving ecocorenomic activity)};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(9) посредническата икокореномическа активност* (intermediationary
ecocorenomic activity) {в т.ч. посредническата усвояваща икокореномическа
активност* (intermediationary assimilating ecocorenomic activity) и посредническата създаваща икокореномическа активност* (intermediationary giving
ecocorenomic activity)};
(10) бизнес икокореномическа активност* (business ecocorenomic
activity) {в т.ч. бизнес усвояваща икокореномическа активност* (business
assimilating ecocorenomic activity) и бизнес създаваща икокореномическа активност* (business giving ecocorenomic activity)};
(11) алокативна икокореномическа активност* (allocative ecocorenomic
activity) {в т.ч. алокативна усвояваща икокореномическа активност*
(allocative assimilating ecocorenomic activity) и алокативна създаваща икокореномическа активност* (allocative giving ecocorenomic activity)}.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ (ecocorenomic activity) (ки) – във:
икокореномическа активност;
създаваща икокореномическа активност (вж. икокореномическа активност);
усвояваща икокореномическа активност (вж. икокореномическа активност).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ* (ecocorenomic action) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа
дейност и икотехномическа дейност (общо понятие за икореномическа
дейност и икоуниреномическа дейност, които са негови разновидности); икокореномически процес* (ecocorenomic process) на преобразуване (вж. икономически процес и икономическо преобразование) (на трансформиране) на някакъв
потенциален икокореномически ингредиент* (potential ecocorenomic
ingredient) в кинестичен икокореномически ингредиент* (kinestic
ecocorenomic ingredient) (вж. фиг. 1), при който се създава дейностно икокореномическо благо* (actionary ecocorenomic good) (последното същото като икокореномическо благо и като артипрефикасно икокореномическо благо) (вж.
икономическо благо и артипрефикасно икокореномическо благо), притежаващо
способността при неговата употреба в крайна сметка да удовлетварява някакви
икономически потребности (същото като ефикасни икономически потребности) (вж. също икокореномика и икономическа дейност). Този процес (икокореномическата дейност) е композиция от два последователни икокореномически
6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------процеса: (1) икокореномическо кинетизиране* (ecocorenomic kinetation) [същото като икокореномическо активиране* (ecocorenomic activation)], при който потенциалният икокореномически ингредиент се преобразува в кинетичен
икокореномически ингредиент* (kinetic ecocorenomic ingredient) [потенциалният икокореномически ингредиент е кинетичен икокореномически ингредиент
в състояние на свитост, т.е. е икокореномическа конвулвента* (ecocorenomic
conevulvent), а кинетичният икокореномически ингредиент е разтегнат потенциален икокореномически ингредиент, т.е. е икокореномическа еволвента*
(ecocorenomic evolvent), така че тук икокореномическото активиране е процес
на икокореномическо разтягане (ecocorenomic evolsion); други синоними на
този процес са икокореномическа екстензия* (ecocorenomic extension), икокореномическа еволвулсия* (ecocorenomic evolvulsion), икокореномическа деконвулсия* (ecocorenomic deconvulsion)], и (2) икокореномическо кинестизиране* (ecocorenomic kinestation) [същото като икокореномическо пасивиране*
(ecocorenomic passivation)], при който кинетичният икокореномически ингредиент (който е в състояние на динамика, на процес) се преобразува в кинестичен
икокореномически ингредиент (който е статична опредметеност на кинетичния
икокореномически ингредиент след приключване на процеса, т.е. е опредметеният процес в състояние на статика). Така че в крайна сметка икокореномическата дейност е преобразуване на потенциалния икокореномически ингредиент
в кинестичен икокореномически ингредиент [той е процес на преминаване на
икокореномическия ингредиент от състояние на статична свитост (подобно на
свита пружина) в състояние на статична разтегнатост (подобно на разтегната
пружина), между които две състояния е междинното състояние на разтягаща
икокореномическа активност (динамичност, кинетичност) на икокореномическия ингредиент (подобно на разтягането на пружината)].
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Икокореномическа
потенциалност;
икокореномически
свитък;
потенциална икокореномическа
синергия

Икокореномическа
кинетичност;
икокореномическа
активност;
кинекотична икореномическа
синергия

Икокореномическа
кинестичност;
икокореномическо
участие;
кинестична
икокореномическа
синергия

Потенциална икокореномическа
енергия

Кинетична
икокореномическа
енергия

Кинестична икокореномическа енергия

Потенциална икокореномическа динергия

Кинетична
икокореномическа
динергия

Кинестична икокореномическа динергия

Потенциална икокореномическа
бинергия

Кинетична
икокореномическа
бинергия

Кинестична икокореномическа бинергия

Потенциален икокореномически ингредиент

Кинетичен
икокореномически
ингредиент

Кинестичен икокореномически ингредиент

Синергетична
икокореномическа
дейност

Енергетична
икокореномическа
дейност

Динергетична
икокореномическа
дейност

Бинергетична
икокореномическа
дейност

Икокореномическа
дейност

Фиг. 1. Разновидности на икокореномическата дейност според нейната съставност

8

1413

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОДЕВЕНОМИКА
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСПЕЦИФИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хипотетично, обратният процес на икокореномическата дейност (на правата икокореномическа дейност) е инверсната икокореномическа дейност (обратната икокореномическа дейност). Инверсната икокореномическа
дейност* (inverse ecocorenomic action) е икокореномически процес на преобразуване (на трансформиране) на някакъв кинестичен икокореномически ингредиент в потенциален икокореномически ингредиент. Този процес (обратната
икокореномическата дейност) е композиция от два последователни икокореномически процеса: (1) икокореномическо декинестизиране* (ecocorenomic
dekinestation) [същото като икокореномическо депасивиране* (ecocorenomic
depassivation)], при който кинестичният икокореномически ингредиент се преобразува в кинетичен икокореномически ингредиент (който е в състояние на
динамика, на процес, т.е. е динамична разпредметеност на кинестичния икокореномически ингредиент след приключване на процеса) и (2) икокореномическо декинетизиране* (ecocorenomic dekinetation) [същото като икокореномическо дезактивиране* (ecocorenomic disactivation)], при който кинетиченият
икокореномически ингредиент се преобразува в потенциален икокореномически ингредиент, така че тук икокореномическото дезактивиране е процес на
икокореномическо свиване (ecocorenomic convulsion); други синоними на този
процес са икокореномическа интензия* (ecocorenomic intension), икокореномическа конвулсия* (ecocorenomic convulsion), икокореномическа дееволвулсия* (ecocorenomic devolvulsion)]. Така че в крайна сметка обратната икокореномическата дейност е преобразуване на кинестичния икокореномически ингредиент в потенциален икокореномически ингредиент [той е процес на преминаване на икокореномическия ингредиент от състояние на статична разтегнатост (подобно на разтегната пружина) в състояние на статична свитост (подобно на свита пружина), между които две състояния е междинното състояние на
свиваща икокореномическа дезактивност на икокореномическия ингредиент
(подобно на свиването на пружината)].
{Съпоставката между икокореномическото свиване и икокореномическото разтягане изисква уточняване, което води до други важни икокореномически понятия. При тези два икокореномически процеса (и при постоянни други условия) няма промяна в изразения с еднакви мерни единици обем на трансформиращия се икокореномически ингредиент. (1) Образно казано, при икокореномическо разтягане* (ecocorenomic evolsion) (при правия икокореномически процес) потенциалният икокореномически ингредиент преминава в друго
“агрегатно” състояние, без да променя своята маса, но нараства икокореномическото пространство, в което той се разполага, т.е. извършва се своеобразна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическа дифузия* (ecocorenomic diffusion) (“разсейващо икокореномическо разтопяване”) (вж. икономическа дифузия) в по-голямо пространство,
когато преминава в състояние на кинетичност, като се преобразува в кинетичен
икокореномически ингредиент. Икокореномическото разтягане е само частен
случай на икокореномическото разреждане* (ecocorenomic rarefaction) [на
намаляване на икокореномическата плътност* (ecocorenomic density
decreasing)], т.е. икокореномическото разтягане е икокореномическо разреждане, но само при постоянен обем и нарастващо пространство. Другият частен
случай на икокореномическото разреждане (извън разглеждания тук проблем) е
икокореномическото декомпресиране (ecocorenomic decompression): то е икокореномическо разреждане при намаляващ обем и постоянно пространство. (1)
Затова пък, при икокореномическо свиване* (ecocorenomic convulsion) (при обратния икокореномически процес) кинетичният икокореномически ингредиент
също преминава в друго “агрегатно” състояние, без да променя своята маса, но
намалява икокореномическото пространство, в което той се разполага, т.е. извършва се своеобразна икокореномическа рефузия* (ecocorenomic refusion)
(“събиращо икокореномическо втвърдяване”) (обратна икокореномическа дифузия) в по-малко пространство, когато преминава в състояние на потенциалност, като се преобразува в потенциален икокореномически ингредиент. Икокореномическото свиване е само частен случай на икокореномическото сгъстяване* (ecocorenomic condensation) [на увеличаване на икокореномическата
плътност* (ecocorenomic density increasing)], т.е. икокореномическото свиване
е икокореномическо сгъстяване, но само при постоянен обем и намаляващо
пространство. Другият частен случай на икокореномическото сгъстяване (извън
разглеждания тук проблем) е икокореномическото компресиране*
(ecocorenomic compression): то е икокореномическо сгъстяване (чрез натиск)
при нарастващ обем и постоянно пространство. (3) Независимо от промените в
пространството, увеличаването на обема е икокореномическа експанзия*
(ecocorenomic expansion), а намаляването на обема е икокореномическа рецесия* (ecocorenomic recession). Независимо от промените в обема, увеличаването
на пространството е икокореномическа интервенция* (ecocorenomic
intervention), а намаляването на пространството е икокореномическа ретракция* (ecocorenomic retraction) (икокореномическо оттегляне).}
Според специфичностния си състав разновидности на икокореномическата
дейност (вж. фиг. 1) са: (1) енергетичната икокореномическа дейност, (2) синергетичната икокореномическа дейност, (3) динергетичната икокореномическа
дейност и (4) бинергетичната икокореномическа дейност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Енергетична икокореномическа дейност
Eнергетичната икокореномическа дейност* (energetic ecocorenomic
action) (усвояваща и създаваща) е съдържанието или още вътрешното състояние на икокореномическата дейност. Тя е и съдържание (вътрешно състояние) на синергетичната икокореномическа дейност (последната в качеството й на икокореномическа форма). Eнергетичната икокореномическа дейност
(α) е преобразуване на потенциалната икокореномическа енергия* (potential
ecocorenomic energy) (усвояваща и създаваща) [потенциалната икокореномическа енергия е икокореномическата енергия, която е необходима да се въздейства отвън върху елементите на някаква консервативна икокореномическа
система (вж. консервативна икономическа система), така че системата да се
приведе от дадено фактическо състояние в някакво желано състояние, условно
наречено нулево, и която (енергия) е равна на икокореномическата работа] в
кинестична икокореномическа енергия* (kinestic ecocorenomic energy) (усвояваща и създаваща) и (δ) е композиция от два последователни енергетични икокореномически процеса:
(1)
енергетично
икокореномическо
кинетизиране*
(energetic
ecocorenomic kinetation) [същото като енергетично икокореномическо активиране* (energetic ecocorenomic activation)], при който потенциалната икокореномическа енергия (същото като енергетичен потенциален икокореномически ингредиент) се преобразува в кинетична икокореномическа енергия*
(kinetic ecocorenomic energy) (усвояваща и създаваща) (кинетичната икокореномическа енергия е икокореномическата енергия на движението на елементите
на икокореномическата система при определена тяхна скорост и е същото като
енергетичен кинетичен икокореномически ингредиент) [енергетичният потенциален икокореномически ингредиент е енергетичен кинетичен икокореномически ингредиент в състояние на енергетична свитост, т.е. е енергетична
икокореномическа конвулвента* (energetic ecocorenomic conevulvent), а енергетичният кинетичeн икокореномически ингредиент е разтегнат енергетичен
потенциален икокореномически ингредиент, т.е. е енергетична икокореномическа еволвента* (energetic ecocorenomic evolvent), така че тук енергетичното
икокореномическо активиране е процес на енергетично икокореномическо
разтягане (energetic ecocorenomic evolsion); други синоними на този процес са
енергетична икокореномическа екстензия* (energetic ecocorenomic extension),
енергетична икокореномическа еволвулсия* (energetic ecocorenomic
evolvulsion), енергетична икокореномическа деконвулсия* (energetic
ecocorenomic deconvulsion)];
11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2)
енергетично
икокореномическо
кинестизиране*
(energetic
ecocorenomic kinestation) [същото като енергетично икокореномическо пасивиране* (energetic ecocorenomic passivation)], при който кинетичната икокореномическа енергия, т.е. енергетичният кинетичeн икокореномически ингредиент (който е в състояние на динамика, на процес) се преобразува в кинестична икокореномическа енергия, т.е. в енергетичен кинестичен икокореномически ингредиент (който е статична опредметеност на енергетичния кинетичен ингредиент след приключване на процеса, т.е. е опредметеният процес в
състояние на статика) (кинестичната икокореномическа енергия е кинетичната
икокореномическа енергия в състояние на свитост).
Енергетичният потенциален, енергетичният кинетичен и енергетичният
кинестичен икокореномически ингредиент са разновидности на по-общото понятие за енергетичен икокореномически ингредиент, респ. потенциалната
икокореномическа енергия, кинетичната икокореномическа енергия и кинестичната икокореномическа енергия са разновидности на по-общото понятие за
икокореномическа енергия (ecocorenomic energy).
Според общностния икореномически статут:
[1] разновидности на енергетичната икокореномическа дейност са енергетичната субтиикокореномическа дейност* (energetic subtiecocorenomic
action) и енергетичната обтиикокореномическа дейност* (energetic
obtiecocorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икокореномическа енергия са потенциалната субтиикокореномическа енергия* (potential subtiecocorenomic
energy) и потенциалната обтиикокореномическа енергия* (potential obtiecocorenomic energy);
[3] разновидности на кинетичната икокореномическа енергия са кинетичната субтиикокореномическа енергия* (kinetic subtiecocorenomic energy)
и кинетичната обтиикокореномическа енергия* (kinetic obtiecocorenomic
energy);
[4] разновидности на кинестичната икокореномическа енергия са кинестичната субтиикокореномическа енергия* (kinestic subtiecocorenomic
energy) и кинестичната обтиикокореномическа енергия* (kinestic obtiecocorenomic energy).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на енергетичната икокореномическа дейност са
трансцентиталната енергетична икокореномическа дейност* (transcentital
energetic ecocorenomic action), инцентиталната енергетична икокореноми12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа дейност* (incentital energetic ecocorenomic action), центиталната енергетична икокореномическа дейност* (centital energetic ecocorenomic action) и
уницентиталната енергетична икокореномическа дейност* (unicentital
energetic ecocorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икокореномическа енергия са
трансцентиталната потенциална икокореномическа енергия* (transcentital
potential ecocorenomic energy), инцентиталната потенциална икокореномическа енергия* (incentital potential ecocorenomic energy), центиталната потенциална икокореномическа енергия* (centital potential ecocorenomic energy)
и уницентиталната потенциална икокореномическа енергия* (unicentital
potential ecocorenomic energy);
[3] разновидности на кинетичната икокореномическа енергия са трансцентиталната кинетична икокореномическа енергия* (transcentital kinetic
ecocorenomic energy), инцентиталната кинетична икокореномическа енергия* (incentital kinetic ecocorenomic energy), центиталната кинетична икокореномическа енергия* (centital kinetic ecocorenomic energy) и уницентиталната кинетична икокореномическа енергия* (unicentital kinetic ecocorenomic
energy);
[4] разновидности на кинсетичната икокореномическа енергия са трансцентиталната кинестична икокореномическа енергия* (transcentital
kinestic ecocorenomic energy), инцентиталната кинестична икокореномическа енергия* (incentital kinestic ecocorenomic energy), центиталната кинестична икокореномическа енергия* (centital kinestic ecocorenomic energy) и
уницентиталната кинестична икокореномическа енергия* (unicentital
kinestic ecocorenomic energy).
Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на енергетичната икокореномическа дейност са унисъзидателната енергетична икокореномическа дейност* (unimaking
energetic ecocorenomic action), съзидателната енергетична икокореномическа дейност* (making energetic ecocorenomic action), изпълнителната енергетична икокореномическа дейност* (implementary energetic ecocorenomic
action), творческата енергетична икокореномическа дейност* (creative
energetic ecocorenomic action), работната енергетична икокореномическа
дейност* (working energetic ecocorenomic action) и сътворителната енергетична икокореномическа дейност* (creating energetic ecocorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икокореномическа енергия са унисъзидателната потенциална икокореномическа енергия* (unimaking
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------potential ecocorenomic energy), съзидателната потенциална икокореномическа енергия* (making potential ecocorenomic energy), изпълнителната потенциална икокореномическа енергия* (implementary potential ecocorenomic
energy), творческата потенциална икокореномическа енергия* (creative
potential ecocorenomic energy), работната потенциална икокореномическа
енергия* (working potential ecocorenomic energy) и сътворителната потенциална икокореномическа енергия* (creating potential ecocorenomic energy);
[3] разновидности на кинетичната икокореномическа енергия са унисъзидателната кинетична икокореномическа енергия* (unimaking kinetic
ecocorenomic energy), съзидателната кинетична икокореномическа енергия*
(making kinetic ecocorenomic energy), изпълнителната кинестична икокореномическа енергия* (implementary kinetic ecocorenomic energy), творческата
кинсетична икокореномическа енергия* (creative kinetic ecocorenomic energy),
работната кинестична икокореномическа енергия* (working kinetic
ecocorenomic energy) и сътворителната кинестична икокореномическа
енергия* (creating kinetic ecocorenomic energy);
[4] разновидности на кинестичната икокореномическа енергия са унисъзидателната кинестична икокореномическа енергия* (unimaking kinestic
ecocorenomic energy), съзидателната кинсетична икокореномическа енергия* (making kinestic ecocorenomic energy), изпълнителната кинестична икокореномическа енергия* (implementary kinestic ecocorenomic energy), творческата кинсетична икокореномическа енергия* (creative kinestic ecocorenomic
energy), работната кинестична икокореномическа енергия* (working kinestic
ecocorenomic energy) и сътворителната кинестична икокореномическа
енергия* (creating kinestic ecocorenomic energy).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:
[1] разновидности на енергетичната икокореномическа дейност са
производствената енергетична икокореномическа дейност* (production
energetic ecocorenomic action), разменната енергетична икокореномическа
дейност* (exchange energetic ecocorenomic action), разпределителната енергетична икокореномическа дейност* (distribution energetic ecocorenomic
action) и потребителната енергетична икокореномическа дейност*
(consumption exchange energetic ecocorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икокореномическа енергия са производствената потенциална икокореномическа енергия* (production potential
ecocorenomic energy), разменната потенциална икокореномическа енергия*
(exchange potential ecocorenomic energy), разпределителната потенциална
14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическа енергия* (distribution potential ecocorenomic energy) и потребителната потенциална икокореномическа енергия* (consumption
potential ecocorenomic energy);
[3] разновидности на кинетичната икокореномическа енергия са производствената кинетична икокореномическа енергия* (production kinetic
ecocorenomic energy), разменната кинетична икокореномическа енергия*
(exchange kinetic ecocorenomic energy), разпределителната кинетична икокореномическа енергия* (distribution kinetic ecocorenomic energy) и потребителната кинетична икокореномическа енергия* (consumption kinetic ecocorenomic energy);
[4] разновидности на кинестичната икокореномическа енергия са производствената кинестична икокореномическа енергия* (production kinestic
ecocorenomic energy), разменната кинестична икокореномическа енергия*
(exchange kinestic ecocorenomic energy), разпределителната кинестична икокореномическа енергия* (distribution kinestic ecocorenomic energy) и потребителната кинестична икокореномическа енергия* (consumption kinestic
ecocorenomic energy);
Синергетична икокореномическа дейност
Синергетичната икокореномическа дейност* (synergetic ecocorenomic
action) (усвояваща и създаваща) е формата или още външното състояние на
икокореномическата дейност. Тя е и форма (външно състояние) на енергетичната икокореномическа дейност (последната в качеството й на икокореномическо съдържание). В това взаимоотношение енергетичната икокореномическа дейност е определяща, а синергатичната икокореномическа дейност е решаваща. Синергетичната икокореномическа дейност е преобразуване на потенциалната икокореномическа синергия* (potential ecocorenomic synergy)
(усвояваща и създаваща) [същото като икокореномическа потенциалност*
(ecocorenomic potentiality) (усвояваща и създаваща) и като икокореномически
свитък* (ecocorenomic convolution) (вж. свиващо икономическо преобразувание)] в кинестична икокореномическа синергия* (kinestic ecocorenomic
synergy) (усвояваща и създаваща) [същото като икокореномическа кинестичност* (ecocorenomic kinesticality) и като икокореномическо участие (усвояващо
и създаващо)] и е композиция от два последователни синергетични икокореномически процеса: (1) синергетично икокореномическо кинетизиране*
(synergetic ecocorenomic kinetation) [същото като синергетично икокореномическо активиране* (synergetic ecocorenomic activation)], при който потенциал15
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната икокореномическа синергия (същото като синергетичен потенциален
икокореномически ингредиент) се преобразува в кинетична икокореномическа синергия* (kinetic ecocorenomic synergy) (усвояваща и създаваща) (същото като синергетичен кинетичен икокореномически ингредиент) [и същото
като икокореномическа кинетичност* (ecocorenomic kineticality) и като икокореномическа активност (усвояваща и създаваща)] [синергетичният потенциален икокореномически ингредиент е синергетичен кинетичен икокореномически ингредиент в състояние на синергетична свитост, т.е. е синергетична
икокореномическа конвулвента* (synergetic ecocorenomic conevulvent), а синергетичният кинетичeн икокореномически ингредиент е разтегнат синергетичен потенциален икокореномически ингредиент, т.е. е синергетична икокореномическа еволвента* (synergetic ecocorenomic evolvent), така че тук синергетичното икокореномическо активиране е процес на синергетично икокореномическо разтягане (synergetic ecocorenomic evolsion); други синоними на този
процес са синергетична икокореномическа екстензия* (synergetic
ecocorenomic extension), синергетична икокореномическа еволвулсия*
(synergetic ecocorenomic evolvulsion), синергетична икокореномическа деконвулсия* (synergetic ecocorenomic deconvulsion)], и (2) синергетично икокореномическо кинестизиране* (synergetic ecocorenomic kinestation) [същото като
синергетично икокореномическо пасивиране* (synergetic ecocorenomic
passivation)], при който синергетичният кинетичeн икокореномически ингредиент (който е в състояние на динамика, на процес) се преобразува в синергетичен кинестичен икокореномически ингредиент (който е статична опредметеност на синергетичния кинетичен икокореномически ингредиент след приключване на процеса, т.е. е опредметеният процес в състояние на статика).
Потенциалната икокореномическа синергия (икокореномическата потенциалност, икокореномическият свитък) е формата или още външното състояние на потенциалната икокореномическа енергия (последната в качеството й
на икокореномическо съдържание). Тя е и форма (външно състояние) на потенциалния икокореномически ингредиент. В това взаимоотношение потенциалната икокореномическа енергия е определяща, а потенциалната икокореномическа синергия е решаваща. Потенциалната икокореномическа синергия е целенасочено и пълноценно самоорганизирана в икокореномическото възпроизводство потенциална икокореномическата енергия, така че при нейното активиране
да може с намалена икокореномическа ентропия ефективно да бъде използвана
при създаването на икокореномически ингредиент, удовлетворяващ определени
икокореномически потребности. При тези условия свойствата на микрострук16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------турата в потенциалната икокореномическа енергия стават свойства на цялостност в потенциалната икокореномическа синергия, с което се създават допълнителни възможности за използване на потенциалния икокореномически ингредиент (вж. синергетика).
По аналогичен начин кинетичната икокореномическа синергия (икокореномическата кинетичност, икокореномическата активност) е формата или още
външното състояние на кинетичната икокореномическа енергия (последната
в качеството й на икокореномическо съдържание [тя е и форма (външно състояние) на кинетичния икокореномически ингредиент]. В това взаимоотношение
кинетичната икокореномическа енергия е определяща, а кинетичната икокореномическа синергия е решаваща. Кинетичната икокореномическа синергия е
целенасочено и пълноценно самоорганизирана в икокореномическото възпроизводство кинетична икокореномическа енергия, така че с намалена икокореномическа ентропия ефективно да бъде използвана при създаването на икокореномически ингредиент, удовлетворяващ определени икокореномически потребности. При тези условия свойствата на микроструктурата в кинетичната
икокореномическа енергия стават свойства на цялостност в кинетичната икокореномическа синергия, с което се създават допълнителни възможности за използване на кинетичния икокореномически ингредиент.
Също така кинестичната икокореномическа синергия (икокореномическата
кинестичност, икокореномическата значимост) е формата или още външното
състояние на кинестичната икокореномическа енергия (последната в качеството й на икокореномическо съдържание [тя е и форма (външно състояние) на
кинестичния икокореномически ингредиент]. Всичко това показва, че икокореномическата значимост е форма на съществуване на икокореномическата
енергия и отношение на признаване на приложената икокореномическа активност. Тя е кинестично опредметена икокореномическа активност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена икокореномическа потенциалност.
Синергетичният потенциален, синергетичният кинетичен и синергетичният
кинестичен икокореномически ингредиент са разновидности на по-общото понятие за синергетичен икокореномически ингредиент, респ. потенциалната
икокореномическа синергия, кинетичната икокореномическа синергия и кинестичната икокореномическа синергия са разновидности на по-общото понятие
за икокореномическа сиенергия (ecocorenomic syenergy).
Според общностния икореномически статут:
[1] разновидности на синергетичната икокореномическа дейност са синергетичната субтиикокореномическа дейност* (synergetic subtieco17
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiecocorenomic action) и синергетичната обтиикокореномическа
дейност* (synergetic obtiecocorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икокореномическа синергия (същото като икокореномическа потенциалност и като икокореномически свитък)
са
потенциалната
субтиикокореномическа
синергия*
(potential
subtiecocorenomic synergy) [съответно същото като субтиикокореномическа
потенциалност* (subtiecocorenomic potentiality) и като субтиикокореномическисвитък* (subtiecocorenomic convolution)] и потенциалната обтиикокореномическа синергия* (potential obtiecocorenomic synergy) [съответно същото
като обтиикокореномическа потенциалност* (obtiecocorenomic potentiality) и
като обтиикокореномически свитък* (obtiecocorenomic convolution)];
[3] разновидности на кинетичната икокореномическа синергия (същото
като икокореномическа кинетичност и икокореномическа активност) са
кинетичната субтиикокореномическа синергия* (kinetic subtiecocorenomic
synergy) [съответно същото като субтиикокореномическа кинетичност*
(subtiecocorenomic kineticality) и като субтиикокореномическа активност
(subtiecocorenomic activity)] и кинетичната обтиикокореномическа синергия* (kinetic obtiecocorenomic synergy) [съответно същото като обтиикокореномическа кинетичност* (obtiecocorenomic kineticality) и като обтиикокореномическа активност (obtiecocorenomic activity)];
[4] разновидности на кинестичната икокореномическа синергия (същото
като икокореномическа кинестичност и икокореномическо участие) (същото
като икокореномически субективит) са кинестичната субтиикокореномическа синергия* (kinestic subtiecocorenomic synergy) [съответно същото като
субтиикокореномическа кинестичност* (subtiecocorenomic kinesticality) и
като икокореномическо субтиучастие (същото като икокореномически субтисубективит)] и кинестичната обтиикокореномическа синергия* (kinestic
obtiecocorenomic synergy) [съответно същото като обтиикокореномическа кинестичност* (obtiecocorenomic kinesticality) и като икокореномическо обтиучастие (същото като икокореномически обтисубективит)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на синергетичната икокореномическа дейност са
трансцентиталната синергетична икокореномическа дейност* (transcentital synergetic ecocorenomic action), инцентиталната синергетична
икокореномическа дейност* (incentital synergetic ecocorenomic action), центиталната синергетична икокореномическа дейност* (centital synergetic

18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecocorenomic action) и уницентиталната синергетична икокореномическа
дейност* (unicentital synergetic ecocorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икокореномическа синергия (същото като икокореномическа потенциалност и като икокореномически свитък)
са трансцентиталната потенциална икокореномическа синергия*
(transcentital potential ecocorenomic synergy) [съответно същото като трансцентитална икокореномическа потенциалност* (transcentital ecocorenomic
potentiality) и като трансцентитален икокореномически свитък*
(transcentital ecocorenomic convolution)], инцентиталната потенциална икокореномическа синергия* (incentital potential ecocorenomic synergy) [съответно
същото като инцентитална икокореномическа потенциалност* (incentital
ecocorenomic potentiality) и като инцентитален икокореномически свитък*
(incentital ecocorenomic convolution)], центиталната потенциална икокореномическа синергия* (centital potential ecocorenomic synergy) [съответно същото като центитална икокореномическа потенциалност* (ientital
ecocorenomic potentiality) и като центитален икокореномически свитък*
(centital ecocorenomic convolution)] и уницентиталната потенциална икокореномическа синергия* (unicentital potential ecocorenomic synergy) [съответно
същото като уницентитална икокореномическа потенциалност* (unicentital
ecocorenomic potentiality) и като уницентитален икокореномически свитък*
(unicentital ecocorenomic convolution)];
[3] разновидности на кинетичната икокореномическа синергия (същото
като икокореномическа кинетичност и икокореномическа активност) са
трансцентиталната кинетична икокореномическа синергия* (transcentital
kinetic ecocorenomic synergy) [съответно същото като трансцентитална икокореномическа кинетичност (transcentital ecocorenomic kineticality) и като
трансцентитална икокореномическа активност* (transcentital ecocorenomic
activity)], инцентиталната кинетична икокореномическа синергия*
(incentital kinetic ecocorenomic synergy) [съответно същото като инцентитална
икокореномическа кинетичност (incentital ecocorenomic kineticality) и като
инцентитална икокореномическа активност* (incentital ecocorenomic
activity)], центиталната кинетична икокореномическа синергия* (centital
kinetic ecocorenomic synergy) [съответно същото като центитална икокореномическа кинетичност (centital ecocorenomic kineticality) и като центитална
икокореномическа активност* (centital ecocorenomic activity)] и уницентиталната кинетична икокореномическа синергия* (unicentital kinetic
ecocorenomic synergy) [съответно същото като уницентитална икокореноми19
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа кинетичност (incentital ecocorenomic kineticality) и като уницентитална икокореномическа активност* (unicentital ecocorenomic activity)];
[4] разновидности на кинсетичната икокореномическа синергия (същото
като икокореномическа кинестичност и икокореномическо участие) (същото
като икокореномически субективит) са трансцентиталната кинестична
икокореномическа синергия* (transcentital kinestic ecocorenomic synergy) [съответно същото като трансцентитална икокореномическа кинестичност*
(transcentital ecocorenomic kinesticality) и трансцентитално икокореномическо
участие (същото като икокореномически трансцентит)], инцентиталната
кинестична икокореномическа синергия* (incentital kinestic ecocorenomic
synergy) [съответно същото като инцентитална икокореномическа кинестичност* (incentital ecocorenomic kinesticality) и инцентитално икокореномическо участие (същото като икокореномически инсцентит)], центиталната
кинестична икокореномическа синергия* (centital kinestic ecocorenomic
synergy) [съответно същото като центитална икокореномическа кинестичност* (centital ecocorenomic kinesticality) и центитално икокореномическо
участие) (същото като икокореномически центит)] и уницентиталната кинестична икокореномическа синергия* (unicentital kinestic ecocorenomic
synergy) [съответно същото като уницентитална икокореномическа кинестичност* (unicentital ecocorenomic kinesticality) и уницентитално икокореномическо участие) (същото като икокореномически уницентит)].
Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на синергетичната икокореномическа дейност са
унисъзидателната синергетична икокореномическа дейност* (unimaking
synergetic ecocorenomic action), съзидателната синергетична икокореномическа дейност* (making synergetic ecocorenomic action), изпълнителната синергетична
икокореномическа
дейност*
(implementary
synergetic
ecocorenomic action), творческата синергетична икокореномическа
дейност* (creative synergetic ecocorenomic action), работната синергетична
икокореномическа дейност* (working synergetic ecocorenomic action) и сътворителната синергетична икокореномическа дейност* (creating synergetic
ecocorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икокореномическа синергия (същото като икокореномическа потенциалност и като икокореномически свитък)
са унисъзидателната потенциална икокореномическа синергия* (unimaking
potential ecocorenomic synergy) [съответно същото като унисъзидателна икокореномическа потенциалност* (unimaking ecocorenomic potentiality) и като
20
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисъзидателен икокореномически свитък* (unimaking ecocorenomic
convolution)], съзидателната потенциална икокореномическа синергия*
(making potential ecocorenomic synergy) [съответно същото като съзидателна
икокореномическа потенциалност* (making ecocorenomic potentiality) и като
съзидателен икокореномически свитък* (making ecocorenomic convolution)],
изпълнителната потенциална икокореномическа синергия* (implementary
potential ecocorenomic synergy) [съответно същото като изпълнителна икокореномическа потенциалност* (implementary ecocorenomic potentiality) и като
изпълнителен икокореномически свитък* (implementary ecocorenomic
convolution)], творческата потенциална икокореномическа синергия*
(creative potential ecocorenomic synergy) [съответно същото като творческа
икокореномическа потенциалност* (creative ecocorenomic potentiality) и като
творчески икокореномически свитък* (creative ecocorenomic convolution)],
работната потенциална икокореномическа синергия* (working potential
ecocorenomic synergy) [съответно същото като работна икокореномическа потенциалност* (working ecocorenomic potentiality) и като работен икокореномически свитък* (working ecocorenomic convolution)] и сътворителната икокореномическа синергия* (creating potential ecocorenomic synergy) [съответно
същото като сътворителна икокореномическа потенциалност* (creating
ecocorenomic potentiality) и като сътворителен икокореномически свитък*
(creating ecocorenomic convolution)];
[3] разновидности на кинетичната икокореномическа синергия (същото
като икокореномическа кинетичност и икокореномическа активност) са
унисъзидателната кинетична икокореномическа синергия* (unimaking
kinetic ecocorenomic synergy) [съответно същото като унисъзидателна икокореномическа кинетичност* (unimaking ecocorenomic kineticality) и унисъзидателна икокореномическа активност* (unimaking ecocorenomic activity)],
съзидателната кинетична икокореномическа синергия* (making kinetic
ecocorenomic synergy) [съответно същото като съзидателна икокореномическа
кинетичност* (making ecocorenomic kineticality) и съзидателна икокореномическа активност* (making ecocorenomic activity)], изпълнителната кинетична икокореномическа синергия* (implementary kinetic ecocorenomic
synergy) [съответно същото като изпълнителна икокореномическа кинетичност* (implementary ecocorenomic kineticality) и изпълнителна икокореномическа активност* (implementary ecocorenomic activity)], творческата кинетична икокореномическа синергия* (creative kinetic ecocorenomic synergy)
[съответно същото като творческа икокореномическа кинетичност* (creative
21
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecocorenomic kineticality) и творческа икокореномическа активност* (creative
ecocorenomic activity)], работната кинетична икокореномическа синергия*
(working kinetic ecocorenomic synergy) [съответно същото като работна икокореномическа кинетичност* (working ecocorenomic kineticality) и работна
икокореномическа активност* (working ecocorenomic activity)] и сътворителната кинетична икокореномическа синергия* (creating kinetic
ecocorenomic synergy) [съответно същото като сътворителна икокореномическа кинетичност* (creating ecocorenomic kineticality) и сътворителна икокореномическа активност* (creating ecocorenomic activity)];
[4] разновидности на кинестичната икокореномическа синергия (същото
като икокореномическа кинестичност и икокореномическо участие) (вж.
икокореномическа значимост, същото като икокореномически субективит) са
унисъзидателната кинестична икокореномическа синергия* (unimaking
kinestic ecocorenomic synergy) [съответно същото като унисъзидателна икокореномическа кинестичност* (unimaking ecocorenomic kinesticality) и като унисъзидателно икокореномическо участие (същото като специсъзидателен икокореномически субективит)], съзидателната кинсетична икокореномическа
синергия* (making kinestic ecocorenomic synergy) [съответно същото като съзидателна
икокореномическа
кинестичност*
(making
ecocorenomic
kinesticality) и като съзидателно икокореномическо участие (същото като съзидателен икокореномически субективит)], изпълнителната кинестична икокореномическа синергия* (implementary kinestic ecocorenomic synergy) [съответно същото като изпълнителна икокореномическа кинестичност*
(implementary ecocorenomic kinesticality) и като изпълнително икокореномическо
участие (същото като изпълнителен икокореномически субективит)], творческата кинсетична икокореномическа синергия* (creative kinestic ecocorenomic
synergy) [съответно същото като творческа съзидателна икокореномическа
кинестичност* (creative making ecocorenomic kinesticality) и като творческо
икокореномическо участие (същото като творчески икокореномически субективит)], работната кинестична икокореномическа синергия* (working
kinestic ecocorenomic synergy) [съответно същото като работна съзидателна
икокореномическа кинестичност* (working making ecocorenomic kinesticality)
и като работноикокореномическо участие (същото като работен икокореномически субективит)] и сътворителната кинсетична икокореномическа синергия* (creating kinestic ecocorenomic synergy) [съответно същото като сътворителна
икокореномическа
кинестичност* (creating
ecocorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------kinesticality) и като сътворително икокореномическо участие (същото като
сътворителен икокореномически субективит)].
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:
[1] разновидности на синергетичната икокореномическа дейност са
производствената синергетична икокореномическа дейност* (production
synergetic ecocorenomic action), разменната синергетична икокореномическа
дейност* (exchange synergetic ecocorenomic action), разпределителната синергетична икокореномическа дейност* (distribution synergetic ecocorenomic
action) и потребителната синергетична икокореномическа дейност*
(consumption exchange synergetic ecocorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икокореномическа синергия са
производствената потенциална икокореномическа синергия* (production
potential ecocorenomic synergy), разменната потенциална икокореномическа
синергия* (exchange potential ecocorenomic synergy), разпределителната потенциална икокореномическа синергия* (distribution potential ecocorenomic
synergy) и потребителната потенциална икокореномическа синергия*
(consumption potential ecocorenomic synergy);
[3] разновидности на кинетичната икокореномическа синергия са производствената кинетична икокореномическа синергия* (production kinetic
ecocorenomic synergy), разменната кинетична икокореномическа синергия*
(exchange kinetic ecocorenomic synergy), разпределителната кинетична икокореномическа синергия* (distribution kinetic ecocorenomic synergy) и потребителната кинетична икокореномическа синергия* (consumption kinetic
ecocorenomic synergy);
[4] разновидности на кинестичната икокореномическа синергия са производствената кинестична икокореномическа синергия* (production kinestic
ecocorenomic synergy), разменната кинестична икокореномическа синергия*
(exchange kinestic ecocorenomic synergy), разпределителната кинестична
икокореномическа синергия* (distribution kinestic ecocorenomic synergy) и
потребителната кинестична икокореномическа синергия* (consumption
kinestic ecocorenomic synergy);
Динергетична икокореномическа дейност
Динергетичната икокореномическа дейност* (dinergetic ecocorenomic
action) е общо понятие за енергетична икокореномическа дейност и синергетична икокореномическа дейност: тя е или енергетична икокореномическа
дейност, или синергетична икокореномическа дейност, но не и двете, взети за23
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едно в тяхното цялостно единство. Същото се отнася и за понятието за динергия, което е общо понятие за енергия и синергия: то е или енергия, или синергия, на не и двете, взети заедно в тяхното цялостно единство. Динергетичната
икокореномическа дейност е преобразуване на потенциалната икокореномическа динергия* (potential ecocorenomic dinergy) (усвояваща и създаваща) в кинестична икокореномическа динергия* (kinestic ecocorenomic dinergy) (усвояваща и създаваща) и е композиция от два последователни динергетични икокореномически процеса: (1) динергетично икокореномическо кинетизиране*
(dinergetic ecocorenomic kinetation) [същото като динергетично икокореномическо активиране* (dinergetic ecocorenomic activation)], при който потенциалната икокореномическа динергия (същото като динергетичен потенциален
икокореномически ингредиент) се преобразува в кинетична икокореномическа динергия* (kinetic ecocorenomic dinergy) (усвояваща и създаваща) (същото като динергетичен кинетичен икокореномически ингредиент) [динергетичният потенциален икокореномически ингредиент е динергетичен кинетичен
икокореномически ингредиент в състояние на динергетична свитост, т.е. е динергетична икокореномическа конвулвента* (dinergetic ecocorenomic
conevulvent), а динергетичният кинетичeн икокореномически ингредиент е разтегнат динергетичен потенциален икокореномически ингредиент, т.е. е динергетична икокореномическа еволвента* (dinergetic ecocorenomic evolvent), така
че тук динергетичното икокореномическо активиране е процес на динергетично икокореномическо разтягане (dinergetic ecocorenomic evolsion); други синоними на този процес са динергетична икокореномическа екстензия*
(dinergetic ecocorenomic extension), динергетична икокореномическа еволвулсия* (dinergetic ecocorenomic evolvulsion), динергетична икокореномическа
деконвулсия* (dinergetic ecocorenomic deconvulsion)], и (2) динергетично икокореномическо кинестизиране* (dinergetic ecocorenomic kinestation) [същото
като динергетично икокореномическо пасивиране* (dinergetic ecocorenomic
passivation)], при който динергетичният кинетичeн икокореномически ингредиент (който е в състояние на динамика, на процес) се преобразува в динергетичен кинестичен икокореномически ингредиент (който е статична опредметеност на динергетичния кинетичен ингредиент след приключване на процеса,
т.е. е опредметеният процес в състояние на статика).
Динергетичният потенциален, динергетичният кинетичен и динергетичният кинестичен икокореномически ингредиент са разновидности на по-общото
понятие за динергетичен икокореномически ингредиент, респ. потенциалната
икокореномическа динергия, кинетичната икокореномическа динергия и кинес24
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тичната икокореномическа динергия са разновидности на по-общото понятие за
икокореномическа динергия (ecocorenomic dinergy).
Според общностния икореномически статут:
[1] разновидности на динергетичната икокореномическа дейност са динергетичната
субтиикокореномическа
дейност*
(dinergetic
subtiecocorenomic action) и динергетичната обтиикокореномическа
дейност* (dinergetic obtiecocorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икокореномическа динергия са потенциалната субтиикокореномическа динергия* (potential subtiecocorenomic
dinergy) и потенциалната обтиикокореномическа динергия* (potential
obtiecocorenomic dinergy);
[3] разновидности на кинетичната икокореномическа динергия са кинетичната субтиикокореномическа динергия* (kinetic subtiecocorenomic
dinergy) и кинетичната обтиикокореномическа динергия* (kinetic obtiecocorenomic dinergy);
[4] разновидности на кинестичната икокореномическа динергия са кинестичната субтиикокореномическа динергия* (kinestic subtiecocorenomic
dinergy) и кинестичната обтиикокореномическа динергия* (kinestic obtiecocorenomic dinergy).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на динергетичната икокореномическа дейност са
трансцентиталната динергетична икокореномическа дейност* (transcentital dinergetic ecocorenomic action), инцентиталната динергетична
икокореномическа дейност* (incentital dinergetic ecocorenomic action), центиталната динергетична икокореномическа дейност* (centital dinergetic
ecocorenomic action) и уницентиталната динергетична икокореномическа
дейност* (unicentital dinergetic ecocorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икокореномическа динергия са
трансцентиталната потенциална икокореномическа динергия* (transcentital potential ecocorenomic dinergy), инцентиталната потенциална
икокореномическа динергия* (incentital potential ecocorenomic dinergy), центиталната потенциална икокореномическа динергия* (centital potential
ecocorenomic dinergy) и уницентиталната потенциална икокореномическа
динергия* (unicentital potential ecocorenomic dinergy);
[3] разновидности на кинетичната икокореномическа динергия са трансцентиталната кинетична икокореномическа динергия* (transcentital kinetic
ecocorenomic dinergy), инцентиталната кинетична икокореномическа ди25
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нергия* (incentital kinetic ecocorenomic dinergy), центиталната кинетична
икокореномическа динергия* (centital kinetic ecocorenomic dinergy) и уницентиталната кинетична икокореномическа динергия* (unicentital kinetic
ecocorenomic dinergy);
[4] разновидности на кинсетичната икокореномическа динергия са
трансцентиталната кинестична икокореномическа динергия* (transcentital
kinestic ecocorenomic dinergy), инцентиталната кинестична икокореномическа динергия* (incentital kinestic ecocorenomic dinergy), центиталната
кинестична икокореномическа динергия* (centital kinestic ecocorenomic
dinergy) и уницентиталната кинестична икокореномическа динергия*
(unicentital kinestic ecocorenomic dinergy).
Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на динергетичната икокореномическа дейност са
унисъзидателната динергетична икокореномическа дейност* (unimaking
dinergetic ecocorenomic action), съзидателната динергетична икокореномическа дейност* (making dinergetic ecocorenomic action), изпълнителната*
(implementary dinergetic ecocorenomic action), творческата динергетична икокореномическа дейност* (creative dinergetic ecocorenomic action), работната
динергетична икокореномическа дейност* (working dinergetic ecocorenomic
action) и сътворителната динергетична икокореномическа дейност*
(creating dinergetic ecocorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икокореномическа динергия са
унисъзидателната потенциална икокореномическа динергия* (unimaking
potential ecocorenomic dinergy), съзидателната потенциална икокореномическа динергия* (making potential ecocorenomic dinergy), изпълнителната потенциална икокореномическа динергия* (implementary potential ecocorenomic
dinergy), творческата потенциална икокореномическа динергия* (creative
potential ecocorenomic dinergy), работната потенциална икокореномическа
динергия* (working potential ecocorenomic dinergy) и сътворителната потенциална икокореномическа динергия* (creating potential ecocorenomic dinergy);
[3] разновидности на кинетичната икокореномическа динергия са унисъзидателната кинетична икокореномическа динергия* (unimaking kinetic
ecocorenomic dinergy), съзидателната кинетична икокореномическа динергия* (making kinetic ecocorenomic dinergy), изпълнителната кинетична икокореномическа динергия* (implementary kinetic ecocorenomic dinergy), творческата кинетична икокореномическа динергия* (creative kinetic
ecocorenomic dinergy), работната кинетична икокореномическа динергия*
26
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(working kinetic ecocorenomic dinergy) и сътворителната кинетична икокореномическа динергия* (creating kinetic ecocorenomic dinergy);
[4] разновидности на кинестичната икокореномическа динергия са унисъзидателната кинестична икокореномическа динергия* (unimaking kinestic
ecocorenomic dinergy), съзидателната кинсетична икокореномическа динергия* (making kinestic ecocorenomic dinergy), изпълнителната кинестична
икокореномическа динергия* (implementary kinestic ecocorenomic dinergy),
творческата кинсетична икокореномическа динергия* (creative kinestic
ecocorenomic dinergy), работната кинестична икокореномическа динергия*
(working kinestic ecocorenomic dinergy) и сътворителната кинсетична икокореномическа динергия* (creating kinestic ecocorenomic dinergy).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:
[1] разновидности на динергетичната икокореномическа дейност са
производствената динергетична икокореномическа дейност* (production
dinergetic ecocorenomic action), разменната динергетична икокореномическа
дейност* (exchange dinergetic ecocorenomic action), разпределителната динергетична икокореномическа дейност* (distribution dinergetic ecocorenomic
action) и потребителната динергетична икокореномическа дейност*
(consumption exchange dinergetic ecocorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икокореномическа динергия са
производствената потенциална икокореномическа динергия* (production
potential ecocorenomic dinergy), разменната потенциална икокореномическа
динергия* (exchange potential ecocorenomic dinergy), разпределителната потенциална икокореномическа динергия* (distribution potential ecocorenomic
dinergy) и потребителната потенциална икокореномическа динергия*
(consumption potential ecocorenomic dinergy);
[3] разновидности на кинетичната икокореномическа динергия са производствената кинетична икокореномическа динергия* (production kinetic
ecocorenomic dinergy), разменната кинетична икокореномическа динергия*
(exchange kinetic ecocorenomic dinergy), разпределителната кинетична икокореномическа динергия* (distribution kinetic ecocorenomic dinergy) и потребителната кинетична икокореномическа динергия* (consumption kinetic
ecocorenomic dinergy);
[4] разновидности на кинестичната икокореномическа динергия са производствената кинестична икокореномическа динергия* (production kinestic
ecocorenomic dinergy), разменната кинестична икокореномическа динергия*
(exchange kinestic ecocorenomic dinergy), разпределителната кинестична
27
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическа динергия* (distribution kinestic ecocorenomic dinergy) и потребителната кинестична икокореномическа динергия* (consumption kinestic
ecocorenomic dinergy);
Бинергетична икокореномическа дейност
Бинергетичната икокореномическа дейност* (binergetic ecocorenomic
action) е енергетична икокореномическа дейност и синергетична икокореномическа дейност, взети заедно в тяхното цялостно единство. Същото се отнася и
за понятието за бинергия, което е енергия и синергия, взети заедно в тяхното
цялостно единство. Бинергетичната икокореномическа дейност е преобразуване
на потенциалната икокореномическа бинергия* (potential ecocorenomic
binergy) (усвояваща и създаваща) в кинестична икокореномическа бинергия*
(kinestic ecocorenomic binergy) (усвояваща и създаваща) и е композиция от два
последователни бинергетични икокореномически процеса: (1) бинергетично
икокореномическо кинетизиране* (binergetic ecocorenomic kinetation) [същото
като бинергетично икокореномическо активиране* (binergetic ecocorenomic
activation)], при който потенциалната икокореномическа бинергия (същото като
бинергетичен потенциален икокореномически ингредиент) се преобразува в
кинетична икокореномическа бинергия* (kinetic ecocorenomic binergy) (усвояваща и създаваща) (същото като бинергетичен кинетичен икокореномически ингредиент) [бинергетичният потенциален икокореномически ингредиент е
бинергетичен кинетичен икокореномически ингредиент в състояние на бинергетична свитост, т.е. е бинергетична икокореномическа конвулвента*
(binergetic ecocorenomic conevulvent), а бинергетичният кинетичeн икокореномически ингредиент е разтегнат бинергетичен потенциален икокореномически
ингредиент, т.е. е бинергетична икокореномическа еволвента* (binergetic
ecocorenomic evolvent), така че тук бинергетичното икокореномическо активиране е процес на бинергетично икокореномическо разтягане (binergetic
ecocorenomic evolsion); други синоними на този процес са бинергетична икокореномическа екстензия* (binergetic ecocorenomic extension), бинергетична
икокореномическа еволвулсия* (binergetic ecocorenomic evolvulsion), бинергетична
икокореномическа
деконвулсия*
(binergetic
ecocorenomic
deconvulsion)], и (2) бинергетично икокореномическо кинестизиране*
(binergetic ecocorenomic kinestation) [същото като бинергетично икокореномическо пасивиране* (binergetic ecocorenomic passivation)], при който бинергетичният кинетичeн икокореномически ингредиент (който е в състояние на динамика, на процес) се преобразува в бинергетичен кинестичен икокореноми28
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески ингредиент (който е статична опредметеност на бинергетичния кинетичен ингредиент след приключване на процеса, т.е. е опредметеният процес в
състояние на статика).
Бинергетичният потенциален, бинергетичният кинетичен и бинергетичният
кинестичен икокореномически ингредиент са разновидности на по-общото понятие за бинергетичен икокореномически ингредиент, респ. потенциалната
икокореномическа бинергия, кинетичната икокореномическа бинергия и кинестичната икокореномическа бинергия са разновидности на по-общото понятие за
икокореномическа бинергия (ecocorenomic binergy).
Според общностния икореномически статут:
[1] разновидности на бинергетичната икокореномическа дейност са бинергетичната
субтиикокореномическа
дейност*
(binergetic
subtiecocorenomic action) и бинергетичната обтиикокореномическа
дейност* (binergetic obtiecocorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икокореномическа бинергия са потенциалната субтиикокореномическа бинергия* (potential subtiecocorenomic
binergy) и потенциалната обтиикокореномическа бинергия* (potential
obtiecocorenomic binergy);
[3] разновидности на кинетичната икокореномическа бинергия са кинетичната субтиикокореномическа бинергия* (kinetic subtiecocorenomic
binergy) и кинетичната обтиикокореномическа бинергия* (kinetic obtiecocorenomic binergy);
[4] разновидности на кинестичната икокореномическа бинергия са кинестичната субтиикокореномическа бинергия* (kinestic subtiecocorenomic
binergy) и кинестичната обтиикокореномическа бинергия* (kinestic obtiecocorenomic binergy).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на бинергетичната икокореномическа дейност са
трансцентиталната бинергетична икокореномическа дейност* (transcentital binergetic ecocorenomic action), инцентиталната бинергетична
икокореномическа дейност* (incentital binergetic ecocorenomic action), центиталната бинергетична икокореномическа дейност* (centital binergetic
ecocorenomic action) и уницентиталната бинергетична икокореномическа
дейност* (unicentital binergetic ecocorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икокореномическа бинергия са
трансцентиталната потенциална икокореномическа бинергия* (transcentital potential ecocorenomic binergy), инцентиталната потенциална
29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическа бинергия* (incentital potential ecocorenomic binergy), центиталната потенциална икокореномическа бинергия* (centital potential
ecocorenomic binergy) и уницентиталната потенциална икокореномическа
бинергия* (unicentital potential ecocorenomic binergy);
[3] разновидности на кинетичната икокореномическа бинергия са трансцентиталната кинетична икокореномическа бинергия* (transcentital kinetic
ecocorenomic binergy), инцентиталната кинетична икокореномическа бинергия* (incentital kinetic ecocorenomic binergy), центиталната кинетична
икокореномическа бинергия* (centital kinetic ecocorenomic binergy) и уницентиталната кинетична икокореномическа бинергия* (unicentital kinetic ecocorenomic binergy);
[4] разновидности на кинсетичната икокореномическа бинергия са
трансцентиталната кинестична икокореномическа бинергия* (transcentital
kinestic ecocorenomic binergy), инцентиталната кинестична икокореномическа бинергия* (incentital kinestic ecocorenomic binergy), центиталната
кинестична икокореномическа бинергия* (centital kinestic ecocorenomic
binergy) и уницентиталната кинестична икокореномическа бинергия*
(unicentital kinestic ecocorenomic binergy).
Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на бинергетичната икокореномическа дейност са
унисъзидателната бинергетична икокореномическа дейност* (unimaking
binergetic ecocorenomic action), съзидателната бинергетична икокореномическа дейност* (making binergetic ecocorenomic action), изпълнителната бинергетична
икокореномическа
дейност*
(implementary
binergetic
ecocorenomic action), творческата бинергетична икокореномическа
дейност* (creative binergetic ecocorenomic action), работната бинергетична
икокореномическа дейност* (working binergetic ecocorenomic action) и сътворителната бинергетична икокореномическа дейност* (creating binergetic
ecocorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икокореномическа бинергия са
унисъзидателната потенциална икокореномическа бинергия* (unimaking
potential ecocorenomic binergy), съзидателната потенциална икокореномическа бинергия* (making potential ecocorenomic binergy), изпълнителната потенциална икокореномическа бинергия* (implementary potential ecocorenomic
binergy), творческата потенциална икокореномическа бинергия* (creative
potential ecocorenomic binergy), работната потенциална икокореномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бинергия* (working potential ecocorenomic binergy) и сътворителната потенциална икокореномическа бинергия* (creating potential ecocorenomic binergy);
[3] разновидности на кинетичната икокореномическа бинергия са унисъзидателната кинетична икокореномическа бинергия* (unimaking kinetic
ecocorenomic binergy), съзидателната кинетична икокореномическа бинергия* (making kinetic ecocorenomic binergy), изпълнителната кинетична икокореномическа бинергия* (implementary kinetic ecocorenomic binergy), творческата кинетична икокореномическа бинергия* (creative kinetic
ecocorenomic binergy), работната кинетична икокореномическа бинергия*
(working kinetic ecocorenomic binergy) и сътворителната кинетична икокореномическа бинергия* (creating kinetic ecocorenomic binergy);
[4] разновидности на кинестичната икокореномическа бинергия са унисъзидателната кинестична икокореномическа бинергия* (unimaking kinestic
ecocorenomic binergy), съзидателната кинсетична икокореномическа бинергия* (making kinestic ecocorenomic binergy), изпълнителната кинестична
икокореномическа бинергия* (implementary kinestic ecocorenomic binergy),
творческата кинсетична икокореномическа бинергия* (creative kinestic
ecocorenomic binergy), работната кинестична икокореномическа бинергия*
(working kinestic ecocorenomic binergy) и сътворителната кинсетична икокореномическа бинергия* (creating kinestic ecocorenomic binergy).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:
[1] разновидности на бинергетичната икокореномическа дейност са
производствената бинергетична икокореномическа дейност* (production
binergetic ecocorenomic action), разменната бинергетична икокореномическа
дейност* (exchange binergetic ecocorenomic action), разпределителната бинергетична икокореномическа дейност* (distribution binergetic ecocorenomic
action) и потребителната бинергетична икокореномическа дейност*
(consumption exchange binergetic ecocorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната икокореномическа бинергия са
производствената потенциална икокореномическа бинергия* (production
potential ecocorenomic binergy), разменната потенциална икокореномическа
бинергия* (exchange potential ecocorenomic binergy), разпределителната потенциална икокореномическа бинергия* (distribution potential ecocorenomic
binergy) и потребителната потенциална икокореномическа бинергия*
(consumption potential ecocorenomic binergy);
[3] разновидности на кинетичната икокореномическа бинергия са производствената кинетична икокореномическа бинергия* (production kinetic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecocorenomic binergy), разменната кинетична икокореномическа бинергия*
(exchange kinetic ecocorenomic binergy), разпределителната кинетична икокореномическа бинергия* (distribution kinetic ecocorenomic binergy) и потребителната кинетична икокореномическа бинергия* (consumption kinetic
ecocorenomic binergy);
[4] разновидности на кинестичната икокореномическа бинергия са производствената кинестична икокореномическа бинергия* (production kinestic
ecocorenomic binergy), разменната кинестична икокореномическа бинергия*
(exchange kinestic ecocorenomic binergy), разпределителната кинестична
икокореномическа бинергия* (distribution kinestic ecocorenomic binergy) и потребителната кинестична икокореномическа бинергия* (consumption kinestic
ecocorenomic binergy);
Разновидности на икокореномическа дейност
По-долу се посочват разновидности на икокореномическата дейност (усвояваща и създаваща) (включително и на нейните ингредиенти) според нейната
съставност (освен тези, посочени във фиг. 1), където потенциалният, кинетичният и кинестичният икокореномически ингредиент са разновидности на пообщото понятие за дейностен икокореномически ингредиент* (actionary
ecocorenomic ingredient).
Според общностния икореномически статут:
[1] разновидности на икокореномическата дейност са субтиикокореномическата дейност и обтиикокореномическата дейност;
[2] разновидности на потенциалния икокореномически ингредиент са
потенциалният
субтиикокореномически
ингредиент*
(potential
subtiecocorenomic ingredient) и потенциалният обтиикокореномически ингредиент* (potential obtiecocorenomic ingredient);
[3] разновидности на кинетичния икокореномически ингредиент са кинетичният субтиикокореномически ингредиент* (kinetic subtiecocorenomic
ingredient) и кинетичният обтиикокореномически ингредиент* (kinetic
obtiecocorenomic ingredient);
[4] разновидности на кинестичния икокореномически ингредиент са кинестичният
субтиикокореномически
ингредиент*
(kinestic
subtiecocorenomic ingredient) и кинестичният обтиикокореномически ингредиент* (kinestic obtiecocorenomic ingredient).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидностите на субтиикокореномическата субтидейност и обтиикокореномическата дейност според тяхната съставност (включително и на
рените ингредиенти) са посочени във фиг. 2 и фиг. 3.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субтиикокореномическа потенциалност;
субтиикокореномически
свитък;
потенциална
субтиикокореномическа
синергия

Субтиикокореномическа кинетичност;
икокореном
ическа
субтиактивност;
кинетична
субтиикокореномическа
синергия

Субтиикокореномическа кинестичност;
икокореномическо
субтиучастие;
кинестична
субтиикокореномическа
синергия

Синергетична
субтиикокореномическа
дейност

Потенциална субтиикокореномическа
енергия

Кинетична
субтиикокореномическа енергия

Кинестична субтиикокореномическа
енергия

Енергетична субтиикокореномическа дейност

Потенциална субтиикокореномическа
динергия

Кинетична
субтиикокореномическа динергия

Кинестична субтиикокореномическа
динергия

Динергетична субтиикокореномическа дейност

Потенциална субтиикокореномическа
бинергия

Кинетична
субтиикокореномическа бинергия

Кинестична субтиикокореномическа
бинергия

Бинергетична субтиикокореномическа дейност

Потенциален субтиикокореномически
ингредиент

Кинетичен
субтиикокореномически ингредиент

Кинестичен
субтиикокореномически ингредиент

Субтиикокореномическа дейност

Фиг. 2. Разновидности на икокореномическата субтидейност според нейната съставност
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обтиикокореномическа
потенциалност;
обтиикокореномически
свитък;
потенциална
обтиикокореномическа
синергия

Обтиикокореномическа
кинетичност;
икокореномическа
обтиактивност;
кинетична
обтиикокореномическа
синергия

Обтиикокореномическа
кинестичност;
икокореном
ическо
обтиучастие;
кинестична
обтиикокореномическа
синергия

Синергетична
обтиикокореномическа
дейност

Потенциална обтиикокореномическа
енергия

Кинетична
обтиикокореномическа енергия

Кинестична обтиикокореном
ическа
енергия

Енергетична обтиикокореномическа дейност

Потенциална обтиикокореномическа
динергия

Кинетична
обтиикокореномическа динергия

Кинестична обтиикокореномическа
динергия

Динергетична обтиикокореномическа дейност

Потенциална обтиикокореномическа
бинергия

Кинетична
обтиикокореномическа
бинергия

Кинестична обтиикокореномическа
бинергия

Бинергетична обтиикокореномическа дейност

Потенциален обтиикокореномически
ингредиент

Кинетичен
обтиикокореномически ингредиент

Кинестичен
обтиикокореномически ингредиент

Обтиикокореномическа
дей-ност

Фиг. 3. Разновидности на икокореномическата обтидейност според нейната съставност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на икокореномическата дейност са трансцентиталната икокореномическа дейност* (transcentital ecocorenomic action), инцентиталната икокореномическа дейност* (incentital ecocorenomic action),
центиталната икокореномическа дейност* (centital ecocorenomic action) и
уницентиталната икокореномическа дейност* (unicentital ecocorenomic
action);
[2] разновидности на потенциалния икокореномически ингредиент са
трансцентиталният
потенциален
икокореномически
ингредиент*
(transcentital potential ecocorenomic ingredient), инцентиталният потенциален
икокореномически ингредиент* (incentital potential ecocorenomic ingredient),
центиталният потенциален икокореномически ингредиент* (centital
potential ecocorenomic ingredient) и уницентиталният потенциален икокореномически ингредиент* (unicentital potential ecocorenomic ingredient);
[3] разновидности на кинетичния икокореномически ингредиент са
трансцентиталният кинетичен икокореномически ингредиент* (transcentital kinetic ecocorenomic ingredient), инцентиталният кинетичен икокореномически ингредиент* (incentital kinetic ecocorenomic ingredient), центиталният кинетичен икокореномически ингредиент* (centital kinetic ecocorenomic
ingredient) и уницентиталният кинетичен икокореномически ингредиент*
(unicentital kinetic ecocorenomic ingredient);
[4] разновидности на кинсетичния икокореномически ингредиент са
трансцентиталният кинестичен икокореномически ингредиент* (transcentital kinestic ecocorenomic ingredient), инцентиталният кинестичен икокореномически ингредиент* (incentital kinestic ecocorenomic ingredient),
центиталният кинестичен икокореномически ингредиент* (centital kinestic
ecocorenomic ingredient) и уницентиталният кинестична икокореномически
ингредиент* (unicentital kinestic ecocorenomic ingredient).
Разновидностите на трансцентиталната икокореномическа дейност
инцентиталната икокореномическа дейност, центиталната икокореномическа дейност и уницентиталната икокореномическа дейност според
тяхната съставност (включително и на рените ингредиенти) са посочени във
фиг. 4, фиг. 5, фиг. 6 и фиг. 7.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЦ икокореномическа потенциалност;
ТЦ икокореномически свитък;
ТЦ потенциална
икокореномическа
синергия

ТЦ икокореномическа
кинетичност;
ТЦ икокореномическа
активност;
ТЦ кинетична икокореномическа синергия

ТЦ икокореномическа
кинестичност;
ТЦ икокореномическо
участие;
ТЦ кинестична икокореномическа синергия

ТЦ потенциална
икокореномическа
енергия

ТЦ кинетична
икокореномическа
енергия

ТЦ кинестична
икокореномическа
енергия

ТЦ потенциална
икокореномическа
динергия

ТЦ кинетична
икокореномическа
динергия

ТЦ кинестична
икокореномическа
динергия

ТЦ потенциална
икокореномическа
бинергия

ТЦ кинетична
икокореномическа
бинергия

ТЦ кинестична
икокореномическа
бинергия

ТЦ бинергетична икокореномическа дейност

ТЦ потенциален
икокореномически
ингредиент

ТЦ кинетичен икокореномически ингредиент

ТЦ кинестичен икокореномически ингредиент

ТЦ икокореномическа
дейност

ТЦ синергетична икокореномиче
ска
дейност

ТЦ енергетична
икокореномическа
дейност

ТЦ динергетична
икокореномическа
дейност

Фиг. 4. Разновидности на трансцентиталната икокореномическа дейност според нейната
съставност (ТЦ – трансцентитален)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЦ икокореномическа потенциалност;
ИЦ икокореномически свитък;
ИЦ потенциална
икокореномическа
синергия

ИЦ икокореномическа
кинетичност;
ИЦ икокореномическа
актив-ност;
ИЦ кинетична икокореномическа синергия

ИЦ икокореномическа
кинестичност;
ИЦ икокореномическо
участие;
ИЦ кинестична икокореномическа синергия

ИЦ потенциална
икокореномическа
енергия

ИЦ кинетична
икокореномическа
енергия

ИЦ кинестична
икокореномическа
енергия

ИЦ потенциална
икокореномическа
динергия

ИЦ кинетична
икокореномическа
динергия

ИЦ кинестична
икокореномическа
динергия

ИЦ потенциална
икокореномическа
бинергия

ИЦ кинетична
икокореномическа
бинергия

ИЦ кинестична
икокореномическа
бинергия

ИЦ потенциален
икокореномически
ингредиент

ИЦ кинетичен икокореномически ингредиент

ИЦ кинестичен икокореномически ингредиент

ИЦ синергетична икокореномиче
ска
дейност

ИЦ енергетична
икокореномическа
дейност

ИЦ динергетична
икокореномическа
дейност

ИЦ бинергетична
икокореномическа
дейност

ИЦ икокореномическа
дейност

Фиг. 5. Разновидности на инцентиталната икокореномическа дейност според нейната
съставност (ИЦ – инцентитален)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЦТ икокореномическа потенциалност;
ЦТ икокореномически свитък;
ЦТ потенциална
икокореномическа
синергия

ЦТ икокореномическа
кинетичност;
ЦТ икокореномическа
активност;
ЦТ кинетична икокореномическа синергия

ЦТ икокореномическа
кинестичност;
ЦТ икокореномическо
участие;
ЦТ кинестична икокореномическа синергия

ЦТ потенциална
икокореномическа
енергия

ЦТ кинетична
икокореномическа
енергия

ЦТ кинестична
икокореномическа
енергия

ЦТ потенциална
икокореномическа
динергия

ЦТ кинетична
икокореномическа
динергия

ЦТ кинестична
икокореномическа
динергия

ЦТ потенциална
икокореномическа
би-нергия

ЦТ кинетична
икокореномическа
бинергия

ЦТ кинестична
икокореномическа
бинергия

ЦТ бинергетична икокореномическа
дейност

ЦТ потенциален
икокореномически
ингредиент

ЦТ кинетичен икокореномически ингредиент

ЦТ кинестичен икокореномически ингредиент

ЦТ икокореномическа
дейност

ЦТ синергетична икокореномиче
ска
дейност

ЦТ енергетична
икокореномическа
дейност

ЦТ динергетична
икокореномическа
дейност

Фиг. 6. Разновидности на центиталната икокореномическа дейност според нейната
съставност (ЦТ – центитален)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

УЦ икокореномическа
кинести чност;
УЦ икокореномическо
участие;
УЦ кинестична икокореномическа синергия

УЦ икокореномическа потенциалност;
УЦ икокореномически свитък;
УЦ потенциална
икокореномическа
синергия

УЦ икокореномическа
кине тичност;
УЦ икокореномическа
активност;
УЦ кинетична икокореномическа синергия

УЦ потенциална
икокореномическа
енергия

УЦ кинетична
икокореномическа
енергия

УЦ кинестична
икокореномическа
енергия

УЦ потенциална
икокореномическа
динергия

УЦ кинетична
икокореномическа
динергия

УЦ кинестична
икокореномическа
динергия

УЦ потенциална
икокореномическа
би-нергия

УЦ кинетична
икокореномическа
бинергия

УЦ кинестична
икокореномическа
бинергия

УЦ бинергетична икокореномическа дейност

УЦ потенциален
икокореноми-чески
ингредиент

УЦ кинетичен икокореномически ингредиент

УЦ кинестичен икокореномически ингредиент

УЦ икокореномическа
дейност

УЦ синергетична икокореномическа
дейност

УЦ енергетична
икокореномическа
дейност

УЦ динергетична
икокореномическа
дейност

Фиг. 7. Разновидности на уницентиталната икокореномическа дейност според нейната
съставност (УЦ – уницентитален)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на икокореномическата дейност са унисъзидателната икокореномическа дейност* (unimaking ecocorenomic action), съзидателната икокореномическа дейност* (making ecocorenomic action), изпълнителната икокореномическа дейност* (implementary ecocorenomic action), творческата икокореномическа дейност* (creative ecocorenomic action), работната икокореномическа дейност* (working ecocorenomic action) и сътворителната икокореномическа дейност* (creating ecocorenomic action);
[2] разновидности на потенциалния икокореномически ингредиент са
унисъзидателният потенциален икокореномически ингредиент* (unimaking
potential ecocorenomic ingredient), съзидателният потенциален икокореномически ингредиент* (making potential ecocorenomic ingredient), изпълнителният потенциален икокореномически ингредиент* (implementary potential
ecocorenomic ingredient), творческият потенциален икокореномически ингредиент* (creative potential ecocorenomic ingredient), работният потенциален
икокореномически ингредиент* (working potential ecocorenomic ingredient) и
сътворителният потенциален икокореномически ингредиент* (creating
potential ecocorenomic ingredient);
[3] разновидности на кинетичния икокореномически ингредиент саунисъзидателният кинетичен икокореномически ингредиент* (unimaking
kinetic ecocorenomic ingredient), съзидателният кинетичен икокореномически ингредиент* (making kinetic ecocorenomic ingredient), изпълнителният кинетичен икокореномически ингредиент* (implementary kinetic ecocorenomic
ingredient), творческият кинетичен икокореномически ингредиент* (creative
kinetic ecocorenomic ingredient), работният кинетичен икокореномически ингредиент* (working kinetic ecocorenomic ingredient) и сътворителният кинетичен икокореномически ингредиент* (creating kinetic ecocorenomic
ingredient);
[4] разновидности на кинестичния икокореномически ингредиент са
унисъзидателният кинестичен икокореномически ингредиент* (unimaking
kinestic ecocorenomic ingredient), съзидателният кинсетичен икокореномически ингредиент* (making kinestic ecocorenomic ingredient), изпълнителният
кинестичен икокореномически ингредиент* (implementary kinestic
ecocorenomic ingredient), творческият кинсетичен икокореномически ингредиент* (creative kinestic ecocorenomic ingredient), работният кинестичен
икокореномически ингредиент* (working kinestic ecocorenomic ingredient) и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сътворителният кинсетичен икокореномически ингредиент* (creatingkinestic ecocorenomic ingredient).
Разновидностите на унисъзидателната икокореномическа дейност, съзидателната икокореномическа дейност, изпълнителната икокореномическа дейност, творческата икокореномическа дейност, работната икокореномическа дейност и сътворителната икокореномическа дейност според
тяхната съставност (включително и на рените ингредиенти) са посочени във
фиг. 8, фиг. 9, фиг. 10, фиг. 11, фиг. 12 и фиг. 13.
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УС икокореномическа
кинестичност;
УС икокореномическо участие;
УС кинестична икокореномическа синергия

УС синергетична икокореномическа
дейност

УС кинетична
икокореномическа
енергия

УС кинестична
икокореномическа
енергия

УС енергетична
икокоремическа
дейност

УС потенциална
икокореномическа
динергия

УС кинетична
икокореномическа
динергия

УС кинестична
икокореномическа
динергия

УС потенциална
икокореномическа
бинергия

УС кинетична
икокореномическа
бинергия

УС кинестична
икокореномическа
бинергия

УС бинергетична икокореномическа дейност

УС потенциален
икокореноми-чески
ингредиент

УС кинетичен икокореномически ингредиент

УС кинестичен икокореномически ингредиент

УС икокореномическа
дейност

УС икокореномическа потенциалност;
УС икокореномически свитък;
УС потенциална
икокореномическа
синергия

УС икокореномическа
кинетичност;
УС икокореномическа
активност;
УС кинетична икокореномическа синергия

УС потенциална
икокореномическа
енергия

УС динергетична
икокореномическа
дейност

Фиг. 8. Разновидности на унисъзидателната икокореномическа дейност според нейната
съставност (УС – унисъзидателен)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЗ икокореномическа потенциалност;
СЗ икокореномически свитък;
СЗ потенциална
икокореномическа
синергия

СЗ икокореномическа
кинетичност;
СЗ икокореномическа
активност;
СЗ кинетична икокореномическа
синергия

СЗ икокореномическа
кинестичност;
СЗ икокореномическо
участие;
СЗ кинестична икокореномическа синергия

СЗ потенциална
икокореномическа
енергия

СЗ кинетична
икокореномическа
енергия

СЗ кинестична
икокореномическа
енергия

СЗ потенциална
икокореномическа
динергия

СЗ кинетична
икокореномическа
динергия

СЗ кинестична
икокореномическа
динергия

СЗ потенциална
икокореномическа
бинергия

СЗ кинетична
икокореномическа
бинергия

СЗ кинестична
икокореномическа
бинергия

СЗ бинергетична икокореномическа дейност

СЗ потенциален
икокореноми-чески
ингредиент

СЗ кинетичен икокореномически ингредиент

СЗ кинестичен икокореномически ингредиент

СЗ икокореномическа
дейност

СЗ синергетична
икокореномическа
дейност

СЗ енергетична
икокореномическа
дейност

СЗ динергетична
икокореномическа
дейност

Фиг. 9. Разновидности на съзидателната икокореномическа дейност според нейната съставност
(СЗ – съзидателен)
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ИП икокореномическа
потенциалност;
ИП икокореномически
свитък;
ИП потенциална икокореномическа синергия

ИП икокореномическа
кинетичност;
ИП икокореномическа
активност;
ИП кинетична икокореномическа синергия

ИП икокореномическа
кинестичност;
ИП икокореномическо
участие;
ИП кинестична икокореномическа синергия

ИП потенциална
икокореномическа
енергия

ИП кинетична
икокореномическа
енергия

ИП кинестична
икокореномическа
енергия

ИП потенциална
икокореномическа
динергия

ИП кинетична
икокореномическа
динергия

ИП кинестична
икокореномическа
динергия

ИП потенциална
икокореномическа
би-нергия

ИП кинетична
икокореномическа
бинергия

ИП кинестична
икокореномическа
бинергия

ИП бинергетична
икокореномическа
дейност

ИП потенциален
икокореноми-чески
ингредиент

ИП кинетичен икокореномически ингредиент

ИП кинестичен икокореномически ингредиент

ИП икокореномическа
дейност

ИП синергетична икокореномиче
ска
дейност

ИП енергетична
икокореномическа
дейност

ИП динергетична
икокореномическа
дейност

Фиг. 10. Разновидности на изпълнителната икокореномическа дейност според нейната съставност (ИП – изпълнителен)
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ТЧ икокореномическа потенциалност;
ТЧ икокореномически свитък;
ТЧ потенциална
икокореномическа
синергия

ТЧ икокореномическа
кинетичност;
ТЧ икокореномическа
активност;
ТЧ кинетична икокореномическа синер-

гия

ТЧ икокореномическа
кинестичност;
ТЧ икокореномическо
участие;
ТЧ кинестична икокореномическа синергия

ТЧ потенциална
икокореномическа
енергия

ТЧ кинетична
икокореномическа
енергия

ТЧ кинестична
икокореномическа
енергия

ТЧ потенциална
икокореномическа
динергия

ТЧ кинетична
икокореномическа
динергия

ТЧ кинестична
икокореномическа
динергия

ТЧ потенциална
икокореномическа
би-нергия

ТЧ кинетична
икокореномическа
бинергия

ТЧ кинестична
икокореномическа
бинергия

ТЧ потенциален
икокореноми-чески
ингредиент

ТЧ кинетичен икокореномически ингредиент

ТЧ кинестичен икокореномически ингредиент

ТЧ синергетична
икокореномическа
дейност

ТЧ енергетична
икокореномическа
дейност

ТЧ динергетична
икокореномическа
дейност

ТЧ бинеретична
икокореномическа
дейност

ТЧ икокореномическа
дейност

Фиг. 11. Разновидности на творческата икокореномическа дейност според нейната съставност
(ТЧ – творчески)
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РБ икокореномическа потенциалност;
РБ икокореномически свитък;
РБ потенциална
икокореномическа
синергия

РБ икокореномическа
кинетичност;
РБ икокореномичес-ка
активност;
РБ кинетична икокореномическа
синергия

РБ икокореномическа
кинестичност;
РБ икокореномическо
участие;
РБ кинестична икокореномическа синергия

РБ потенциална
икокореномическа
енергия

РБ кинетична
икокореномическа
енергия

РБ кинестична
икокореномическа
енергия

РБ потенциална
икокореномическа
динергия

РБ кинетична
икокореномическа
динергия

РБ кинестична
икокореномическа
динергия

РБ потенциална
икокореномическа
бинергия

РБ кинетична
икокореномическа
бинергия

РБ кинестична
икокореномическа
бинергия

РБ потенциален
икокореноми-чески
ингредиент

РБ кинетичен икокореномически ингредиент

РБ кинестичен икокореномически ингредиент

РБ синергетична
икокореномическа
дейност

РБ енергетична
икокореномическа
дейност

РБ динергетична
икокореномическа
дейност

РБ бинеретична
икокореномическа
дейност

РБ икокореномическа
дейност

Фиг. 12. Разновидности на работната икокореномическа дейност според нейната съставност
(РБ – работен)

47

1452

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОДЕВЕНОМИКА
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСПЕЦИФИТ

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

СТВ икокореномическа
потенциалност;
СТВ икокореномически
свитък;
СТВ потенциална икокореномическа синергия

СТВ икокореномическа
кинетичност;
СТВ икокореномическа
активност;
СТВ кинетична икокореномическа синергия

СТВ икокореномическа
кинестичност;
СТВ икокореномическо
участие;
СТВ кинестична икокореномическа синергия

СТВ потенциална
икокореномическа
енергия

СТВ кинетична
икокореномическа
енергия

СТВ кинестична
икокореномическа
енергия

СТВ потенциална
икокореномическа
динергия

СТВ кинетична
икокореномическа
динергия

СТВ кинестична
икокореномическа
динергия

СТВ динергетична икокореномическа дейност

СТВ потенциална
икокореномическа
би-нергия

СТВ кинетична
икокореномическа
бинергия

СТВ кинестична
икокореномическа
бинергия

СТВ бинергетична
икокореномическа
дейност

СТВ кинетичен икокореномически инредиент

СТВ кинестичен
икокореномически
ингредиент

СТВ икокореномическа
дейност

СТВ потенциален
икокореномически
ингредиент

СТВ синергетична икокореномическа
дейност

СТВ енергетична
икокореномическа
дейност

Фиг. 13. Разновидности на сътворителната икокореномическа дейност според нейната съставност
(СТВ – сътворителен)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато под внимание едновременно се вземат ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност, тогава се конституират разновидности на икокореномическата
дейност, посочени в табл. 1, разновидности на субтиикокореномическата
дейност, посочени в табл. 2, и разновидности на обтиикокореномическата
дейност, посочени в табл. 3. Допълнителните обяснения, дадени в табл. 1, са
валидни и за таблици 2 и 3.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икокореномическата дейност едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(ИКРД – икокореномическа дейност)
Уницентитална ИКРД
[цялостна определеност на
ИКРД]

Трансцентитална ИКРД
[вътрешна определеност на
ИКРД]

Инцентитална ИКРД
[външна определеност на
ИКРД]

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа
същност)

(вид икокореномическо явление)

Центитална
ИКРД
[общо понятие за определност на
ИКРД]
(вид икокореномически
диспозант)

Сътворителна
(пригодна) уницентитална
ИКРД
[общо състояние на цялостната определеност на ИКРД]
(вид специфант на икокореномически
диспозит)

Сътворител-на
(пригодна)
трансцентитална ИКРД
[общо състояние на вътрешната определеност на ИКРД]
(вид специфант на икокореномическа
същност)

Сътворител-на
(пригодна) инцентитална
ИКРД
[общо състояние на външната определеност на ИКРД]
(вид специфант на икокореномическо явление)

Сътворител-на
(пригодна)
центитална
ИКРД
[общо състояние на общата
определеност
на ИКРД]
(вид специфант на икокореномически диспозант)

Работна (сметна) уницентитална ИКРД
Работна (смет[работно външна) ИКРД
но състояние на
[работно външцялостната опно състояние на
ределеност на
ИКРД]
ИКРД]
(разновидност на
(разновидност
икокореномичесна форма на
ка форма)
икокореномически диспозит)

Работна (сметна) трансцентитална ИКРД
[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИКРД]
(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

Работна (сметна) инцентитална ИКРД
[работно външно състояние
на външната
определеност
на ИКРД]
(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

Работна
(сметна) центитална ИКРД
[работно външно състояние на общата
определеност
на ИКРД]
(разновидност на форма
на икокореномически диспозант)

Икокореномическа
дейност (ИКРД)

Сътворителна
(пригодна)
ИКРД
[общо понятие
за състояние на
ИКРД]
(вид икокореномически специфант)
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Творческа
(ползваема)
ИКРД
[творческо
външно състояние на ИКРД]
(разновидност на
икокореномическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
ИКРД
[външно състояние на
ИКРД]
(вид икокореномическа форма)

Съзидателна
(изгодна) ИКРД
[вътрешно състояние на
ИКРД]
(вид икокореномическо съдържание)

Творческа (ползваема) уницентитална ИКРД
[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИКРД]
(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ИКРД
[външно състояние на цялостната определеност на ИКРД]
(вид форма на
икокореномически диспозит)

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
ИКРД
[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИКРД]
(вид съдържание на икокореномически диспозит)

Творческа (ползваема) трансцентитална
ИКРД
[творческо
външно състояние на вътрешната определеност на ИКРД]
(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

Творческа
(ползваема)
инцентитална
ИКРД
[творческо
външно състояние на външната определеност на ИКРД]
(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

Творческа
(полз-ваема)
центитал-на
ИКРД
[творческо
външно състояние на общата определеност на ИКРД]
(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)

Изпълнител-на
(задоволяваща)
трансцентитална ИКРД
[външно състояние на вътрешната определеност на
ИКРД]
(вид форма на
икокореномическа същност)

Изпълнител-на
(задоволяваща) инцентитална ИКРД
[външно състояние на
външната определеност на
ИКРД]
(вид форма на
икокореномическо явление)

Изпълнител-на
(задоволяваща)
центитална
ИКРД
[външно състояние на общата определеност на
ИКРД]
(вид форма на
икокореномически диспозант)

Съзидателна
(изгодна) транс-цен.титална
ИКРД
[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИКРД]
(вид съдържание на икокореномическа същност)

Съзидател-на
(изгодна) инцентитална
ИКРД
[вътрешно състояние на
външната определеност на
ИКРД]
(вид съдържание на икокореномическо
явление)

Съзидателна
(изгодна) центитална ИКРД
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до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСПЕЦИФИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидател- Унисъзидател- Унисъзидате(удовлетворява- на (удовлетвона (удовлетволна (удовлетща) уницентиряваща) транс- ряваща) инцен- воряваща) ценУнисъзидателна
тална ИКРД
центитална
титална ИКРД титална ИКРД
(удовлетворяИКРД
ваща) ИКРД
[цялостно със[цялостно със- [цялостно със[цялостно със[цялостно състояние на цятояние на
тояние на обтояние на въттояние на
лостната опре- решната опреде- външната опщата опредеИКРД]
деленост на
ределеност
на
леност на
леност на
(вид икокореноИКРД]
ИКРД]
ИКРД]
ИКРД]
мически специ(вид специфит
(вид специ(вид специфит
(вид специфит
фит)
на икокоренофит на икоко- на икокоренона икокореномически диспореномическо
мически диспомическа същзит)
явление)
зант)
ност)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на субтиикокореномическата дейност едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (СИКРД – субтиикокореномическа дейност)
Субтиикокореномическа
дейност
(СИКРД)

Уницентитална ТрансцентиталСИКРД
на СИКРД
[цялостна оп[вътрешна определеност на
ределеност на
СИКРД]
СИКРД]

Инцентитална
СИКРД
[външна определеност на
СИКРД]

Центитална
СИКРД
[общо понятие
за определност
на СИКРД]

Сътворителна
(пригодна)
СИКРД
[общо понятие
за състояние
на СИКРД]

Сътворителна
Сътворителна
Сътворителна
Сътворителна
(пригодна) уни- (пригодна) тран- (пригодна) ин- (пригодна) ценцентитална
сцентитална
центитална
титална СИКРД
СИКРД
СИКРД
СИКРД
[общо състоя[общо състояние [общо състояние [общо състояние на общата
на цялостната
на вътрешната
ние на външнаопределеност
определеност на определеност на та определеност
на СИКРД]
СИКРД]
СИКРД]
на СИКРД]

Работна (сметна) СИКРД
[работно външно състояние
на СИКРД]

Работна (сметна) уницентитална СИКРД
[работно външно състояние на
цялостната определеност на
СИКРД]

Работна (сметна) Работна (сметтрансценна) инцентитална СИКРД титална СИКРД
[работно външ- [работно външно състояние на но състояние на
вътрешната оп- външната опреределеност на
деленост на
СИКРД]
СИКРД]

Работна (сметна) центитална
СИКРД
[работно външно състояние на
общата определеност на
СИКРД]

Творческа (ползваема) уницентитална СИКРД

Творческа (ползваема) трансцентитална
СИКРД
[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
СИКРД]

Творческа (ползваема) инцентитална СИКРД

Творческа (ползваема) центитална СИКРД

[творческо
външно състояние на външната определеност
на СИКРД]

[творческо
външно състояние на общата
определеност
на СИКРД]

Творческа
(ползваема)
СИКРД
[творческо
външно състояние на
СИКРД]

[творческо външно състояние
на цялостната
определеност на
СИКРД]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
СИКРД
[външно състояние на цялостната определеност на СИКРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
СИКРД
[външно състояние на вътрешната определеност на
СИКРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
СИКРД
[външно състояние на външната определеност на
СИКРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
СИКРД
[външно състояние на общата
определеност
на СИКРД]

Съзидателна
(изгодна)
СИКРД
[вътрешно състояние на
СИКРД]

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
СИКРД
[вътрешно състояние на цялостната определеност на
СИКРД]

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
СИКРД
[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
СИКРД]

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
СИКРД
[вътрешно състояние на външната определеност на
СИКРД]

Съзидателна
(изгодна) центитална СИКРД

Унисъзидателна (удовлетворяваща)
СИКРД
[цялостно състояние на
СИКРД]

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитална СИКРД
[цялостно състояние на цялостната определеност на
СИКРД]

Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) трансцентища) инцентища) центитална
тална СИКРД
тална СИКРД
СИКРД
[цялостно състо- [цялостно със[цялостно съсяние на вътреш- тояние на вънтояние на обната опредешната опредещата определеленост на
леност на
ност на
СИКРД]
СИКРД]
СИКРД]

Изпълнителна
(задоволяваща) СИКРД
[външно състояние на
СИКРД]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на обтиикокореномическата дейност едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ОИКРД – обтиикокореномическа дейност)
Обтиикокореномическа
дейност
(ОИКРД)

Уницентитална ТрансцентиталОИКРД
на ОИКРД
[цялостна оп[вътрешна определеност на
ределеност на
ОИКРД]
ОИКРД]

Инцентитална
ОИКРД
[външна определеност на
ОИКРД]

Сътворителна
(пригодна)
ОИКРД
[общо понятие
за състояние
на ОИКРД]

Сътворителна
Сътворителна
(пригодна) уни- (пригодна) транцентитална
сцентитална
ОИКРД
ОИКРД
[общо състояние [общо състояние
на цялостната
на вътрешната
определеност на определеност на
ОИКРД]
ОИКРД]

Сътворителна
Сътворителна
(пригодна) ин- (пригодна) ценцентитална
титална ОИКРД
ОИКРД
[общо състоя[общо състояние на общата
ние на външнаопределеност
та определеност
на ОИКРД]
на ОИКРД]

Работна (сметна) ОИКРД
[работно външно състояние
на ОИКРД]

Работна (сметна) уницентитална ОИКРД
[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ОИКРД]

Работна (сметна) Работна (сметРаботна (сметтрансценна) инценна) центитална
титална ОИКРД титална ОИКРД
ОИКРД
[работно външно [работно външ- [работно външсъстояние на
но състояние на но състояние на
вътрешната оп- външната опре- общата опредеределеност на
деленост на
леност на
ОИКРД]
ОИКРД]
ОИКРД]

Творческа (ползваема) уницентитална ОИКРД

Творческа (ползваема) трансцентитална
ОИКРД
[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ОИКРД]

Творческа
(ползваема)
ОИКРД
[творческо
външно състояние на
ОИКРД]

[творческо външно състояние
на цялостната
определеност на
ОИКРД]

55

Центитална
ОИКРД
[общо понятие
за определност
на ОИКРД]

Творческа (пол- Творческа (ползваема) инцензваема) центититална ОИКРД тална ОИКРД
[творческо
външно състояние на външната определеност
на ОИКРД]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ОИКРД
[външно състояние на цялостната определеност на ОИКРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
ОИКРД
[външно състояние на вътрешната определеност на
ОИКРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ОИКРД
[външно състояние на външната определеност на
ОИКРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
ОИКРД
[външно състояние на общата
определеност
на ОИКРД]

Съзидателна
(изгодна)
ОИКРД
[вътрешно състояние на
ОИКРД]

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
ОИКРД
[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ОИКРД]

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
ОИКРД
[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ОИКРД]

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
ОИКРД
[вътрешно състояние на външната определеност на
ОИКРД]

Съзидателна
(изгодна) центитална ОИКРД

Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ОИКРД
[цялостно състояние на
ОИКРД]

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитална ОИКРД
[цялостно състояние на цялостната определеност на
ОИКРД]

Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) трансцентища) инцентища) центитална
тална ОИКРД
тална ОИКРД
ОИКРД
[цялостно състо- [цялостно със[цялостно съсяние на вътреш- тояние на вънтояние на обната опредешната опредещата определеленост на
леност на
ност на
ОИКРД]
ОИКРД]
ОИКРД]

Изпълнителна
(задоволяваща) ОИКРД
[външно състояние на
ОИКРД]

[вътрешно състояние на общата определеност на
ОИКРД]

Усвояваща и създаваща икокореномическа дейност
Икокореномическата дейност е насочено към удовлетворяване на икономическите потребности преобразуване на входния икокореномически ингредиент в изходен икокореномически ингредиент в съответствие с правилото, което
задава операторът на икокореномическата система (вж. оператор на икономическата система). Ролята на входен ингредиент се изпълнява от икокореномическия ресурс (вж. икономически ресурс), който се абсорбира и усвоява в
икокореномическата дейност, а на изходен ингредиент – от икокореномическия резултат (вж. икономически резултат), който се създава и отделя от икокореномическата дейност. В този смисъл икокореномическата дейност има две
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------страни, свързани в неразривно едивство: (1) усвояваща икокореномическа
дейност* (assimilating ecocorenomic action) [при която входният икокореномически ингредиент (икокореномическият ресурс) е усвояван икокореномически
ингредиент* (assimilated ecocorenomic ingredient)] и (2) създаваща икокореномическа дейност* (giving ecocorenomic action) [при която изходният икокореномически ингредиент (икокореномическият резултат) е създаван икокореномически ингредиент* (gived ecocorenomic ingredient)].
Според специфичностния си състав (1) разновидности на усвояващата икокореномическа дейност са енергетичната усвояваща икокореномическа
дейност* (energetic assimilating ecocorenomic action), синергетичната усвояваща икокореномическа дейност* (synergetic assimilating ecocorenomic action),
динергетичната усвояваща икокореномическа дейност* (dinergetic
assimilating ecocorenomic action) и бинергетичната усвояваща икокореномическа дейност* (binergetic assimilating ecocorenomic action), а (2) разновидности на създаващата икокореномическа дейност са енергетичната създаваща
икокореномическа дейност* (energetic giving ecocorenomic action), синергетичната създаваща икокореномическа дейност* (synergetic giving
ecocorenomic action), динергетичната създаваща икокореномическа
дейност* (dinergetic giving ecocorenomic action) и бинергетичната създаваща
икокореномическа дейност* (binergetic giving ecocorenomic action).
Според общностния икореномически статут (1) разновидности на усвояващата икокореномическа дейност са усвояващата субтиикокореномическа
дейност* (assimilating subtiecocorenomic action) и усвояващата обтиикокореномическа дейност* (assimilating obtiecocorenomic action), а (2) разновидности
на създаващата икокореномическа дейност са създаващата субтиикокореномическа дейност* (giving subtiecocorenomic action) и създаващата обтиикокореномическа дейност* (giving obtiecocorenomic action).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
(1) разновидности на усвояващата икокореномическа дейност са трансцентиталната усвояваща икокореномическа дейност* (transcentital assimilating
ecocorenomic action), инцентиталната усвояваща икокореномическа
дейност* (incentital assimilating ecocorenomic action), центиталната усвояваща икокореномическа дейност* (centital assimilating ecocorenomic action) и
уницентиталната усвояваща икокореномическа дейност* (unicentital
assimilating ecocorenomic action), а (2) разновидности на създаващата икокореномическа дейност са трансцентиталната създаваща икокореномическа
дейност* (transcentital giving ecocorenomic action), инцентиталната създа57
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ваща икокореномическа дейност* (incentital giving ecocorenomic action), центиталната създаваща икокореномическа дейност* (centital giving
ecocorenomic action) и уницентиталната създаваща икокореномическа
дейност* (unicentital giving ecocorenomic action).
Според ценностната икономическа ингредиентност: (1) разновидности на
усвояващата икокореномическа дейност са съзидателната усвояваща икокореномическа дейност* (making assimilating ecocorenomic action), унисъзидателната усвояваща икокореномическа дейност* (unimaking assimilating
ecocorenomic action), косъзидателната усвояваща икокореномическа
дейност* (comaking assimilating ecocorenomic action), фосъзидателната усвояваща икокореномическа дейност* (fomaking assimilating ecocorenomic
action), творческата усвояваща икокореномическа дейност* (creative
assimilating ecocorenomic action) и работната усвояваща икокореномическа
дейност* (working assimilating ecocorenomic action), а (2) разновидности на
създаващата икокореномическа дейност са съзидателната създаваща икокореномическа дейност* (making giving ecocorenomic action), унисъзидателната създаваща икокореномическа дейност* (unimaking giving ecocorenomic
action), косъзидателната създаваща икокореномическа дейност* (comaking
giving ecocorenomic action), фосъзидателната създаваща икокореномическа
дейност* (fomaking giving ecocorenomic action), творческата създаваща икокореномическа дейност* (creative giving ecocorenomic action) и работната
създаваща икокореномическа дейност* (working giving ecocorenomic action).
Когато под внимание едновременно се вземат ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност, тогава се конституират разновидности на усвояващата икокореномическа дейност, посочени в табл. 4, и разновидности на създаващата икокореномическа дейност, посочени в табл. 5. Допълнителните обяснения, дадени в
табл. 1, са валидни и за таблици 4 и 5.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Разновидности на усвояващата икокореномическа дейност едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (УИКРД – усвояваща икокореномическа дейност)

Усвояваща
икокореномическа дейност
(УИКРД)

Уницентитална ТрансцентиталУИКРД
на УИКРД
[цялостна оп[вътрешна определеност на
ределеност на
УИКРД]
УИКРД]

Инцентитална
УИКРД
[външна определеност на
УИКРД]

Сътворителна
(пригодна)
УИКРД
[общо понятие
за състояние
на УИКРД]

Сътворителна
Сътворителна
(пригодна) уни- (пригодна) транцентитална
сцентитална
УИКРД
УИКРД
[общо състояние [общо състояние
на цялостната
на вътрешната
определеност на определеност на
УИКРД]
УИКРД]

Сътворителна
Сътворителна
(пригодна) ин- (пригодна) ценцентитална
титална УИКРД
УИКРД
[общо състоя[общо състояние на общата
ние на външнаопределеност
та определеност
на УИКРД]
на УИКРД]

Работна (сметна) УИКРД
[работно външно състояние
на УИКРД]

Работна (сметна) уницентитална УИКРД
[работно външно състояние на
цялостната определеност на
УИКРД]

Работна (сметна) Работна (сметРаботна (сметтрансценна) инценна) центитална
титална УИКРД титална УИКРД
УИКРД
[работно външно [работно външ- [работно външсъстояние на
но състояние на но състояние на
вътрешната оп- външната опре- общата опредеределеност на
деленост на
леност на
УИКРД]
УИКРД]
УИКРД]

Творческа (ползваема) уницентитална УИКРД

Творческа (ползваема) трансцентитална
УИКРД
[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност
на УИКРД]

Творческа
(ползваема)
УИКРД
[творческо
външно състояние на
УИКРД]

[творческо външно състояние
на цялостната
определеност на
УИКРД]
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Центитална
УИКРД
[общо понятие
за определност
на УИКРД]

Творческа (пол- Творческа (ползваема) инцензваема) центититална УИКРД тална УИКРД
[творческо
външно състояние на външната определеност
на УИКРД]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
УИКРД
[външно състояние на цялостната определеност на УИКРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
УИКРД
[външно състояние на вътрешната определеност на
УИКРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
УИКРД
[външно състояние на външната определеност на
УИКРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
УИКРД
[външно състояние на общата
определеност
на УИКРД]

Съзидателна
(изгодна)
УИКРД
[вътрешно състояние на
УИКРД]

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
УИКРД
[вътрешно състояние на цялостната определеност на
УИКРД]

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
УИКРД
[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
УИКРД]

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
УИКРД
[вътрешно състояние на външната определеност на
УИКРД]

Съзидателна
(изгодна) центитална УИКРД

Унисъзидателна (удовлетворяваща)
УИКРД
[цялостно състояние на
УИКРД]

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитална УИКРД
[цялостно състояние на цялостната определеност на
УИКРД]

Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) трансцентища) инцентища) центитална
тална УИКРД
тална УИКРД
УИКРД
[цялостно състо- [цялостно със[цялостно съсяние на вътреш- тояние на вънтояние на обната опредешната опредещата определеленост на
леност на
ност на
УИКРД]
УИКРД]
УИКРД]

Изпълнителна
(задоволяваща) УИКРД
[външно състояние на
УИКРД]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на създаващата икокореномическа дейност едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа
ингредиентност (СИКРД – създаваща икокореномическа дейност)
Създаваща
икокореномическа дейност
(СИКРД)

Уницентитална ТрансцентиталСИКРД
на СИКРД
[цялостна оп[вътрешна определеност на
ределеност на
СИКРД]
СИКРД]

Инцентитална
СИКРД
[външна определеност на
СИКРД]

Сътворителна
(пригодна)
СИКРД
[общо понятие
за състояние
на СИКРД]

Сътворителна
Сътворителна
(пригодна) уни- (пригодна) транцентитална
сцентитална
СИКРД
СИКРД
[общо състояние [общо състояние
на цялостната
на вътрешната
определеност на определеност на
СИКРД]
СИКРД]

Сътворителна
Сътворителна
(пригодна) ин- (пригодна) ценцентитална
титална СИКРД
СИКРД
[общо състоя[общо състояние на общата
ние на външнаопределеност
та определеност
на СИКРД]
на СИКРД]

Работна (сметна) СИКРД
[работно външно състояние
на СИКРД]

Работна (сметна) уницентитална СИКРД
[работно външно състояние на
цялостната определеност на
СИКРД]

Работна (сметна) Работна (сметтрансценна) инцентитална СИКРД титална СИКРД
[работно външно [работно външсъстояние на
но състояние на
вътрешната оп- външната опреределеност на
деленост на
СИКРД]
СИКРД]

Работна (сметна) центитална
СИКРД
[работно външно състояние на
общата определеност на
СИКРД]

Творческа (ползваема) уницентитална СИКРД

Творческа (ползваема) трансцентитална
СИКРД
[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност
на СИКРД]

Творческа (ползваема) инцентитална СИКРД

Творческа (ползваема) центитална СИКРД

[творческо
външно състояние на външната определеност
на СИКРД]

[творческо
външно състояние на общата
определеност
на СИКРД]

Творческа
(ползваема)
СИКРД
[творческо
външно състояние на
СИКРД]

[творческо външно състояние
на цялостната
определеност на
СИКРД]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
СИКРД
[външно състояние на цялостната определеност на СИКРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
СИКРД
[външно състояние на вътрешната определеност на
СИКРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
СИКРД
[външно състояние на външната определеност на
СИКРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
СИКРД
[външно състояние на общата
определеност
на СИКРД]

Съзидателна
(изгодна)
СИКРД
[вътрешно състояние на
СИКРД]

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
СИКРД
[вътрешно състояние на цялостната определеност на
СИКРД]

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
СИКРД
[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
СИКРД]

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
СИКРД
[вътрешно състояние на външната определеност на
СИКРД]

Съзидателна
(изгодна) центитална СИКРД

Унисъзидателна (удовлетворяваща)
СИКРД
[цялостно състояние на
СИКРД]

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитална СИКРД
[цялостно състояние на цялостната определеност на
СИКРД]

Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) трансцентища) инцентища) центитална
тална СИКРД
тална СИКРД
СИКРД
[цялостно състо- [цялостно със[цялостно съсяние на вътреш- тояние на вънтояние на обната опредешната опредещата определеленост на
леност на
ност на
СИКРД]
СИКРД]
СИКРД]

Изпълнителна
(задоволяваща) СИКРД
[външно състояние на
СИКРД]

[вътрешно състояние на общата определеност на
СИКРД]

При едновременното прилагане на различните критерии от горните разновидности се конститурират стотици други подразновидности на усвояващата и
създаващата икокореномическа дейност.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ (ecocorenomic action) (ки) – във:
енергетична икокореномическа дейност (вж. икокореномическа
дейност);
икокореномическа дейност;
синергетична икокореномическа дейност (вж. икокореномическа
дейност);
създаваща икокореномическа дейност (вж. икокореномическа дейност);
усвояваща икокореномическа дейност (вж. икокореномическа дейност).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОСЪЩИНА И ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
ЕКСОПРОЯВЛЕНИЕ*
(ecocorenomic
exomatter
and
ecocorenomic
exomanifestation) (*) – икокореномически категории от висока степен на общност, отразяващи общи форми на икокореномиката и на икокореномическото
познание* (ecocorenomic cognition) (вж. икономическо познание), валидизиращи
по определен начин икокореномическото ексоестество и икокореномическата
ексодаденост. Върху взаимоотношението между икокореномическата ексосъщина и икокореномическото ексопроявление (то е диалектическопротиворечиво) възниква строго подредена съвкупност от понятия на методологията на икокореномическата теория (като диалектически понятия) в контекста на икокореномическото битие (ecocorenomic being), чрез които екзистенциално се обосновава и реализира икокореномическата ингредиентност за
целите на конституирането, класифицирането и обяснението на икокореномическите системи* (ecocorenomic systems) (вж. икономическа система). Найобщо, икокореномическата ексосъщина и икокореномическото ексопроявление
се съотнасят помежду си като вътрешна и външна страна (като вътрешни и външни характеристики) на битието на икокореномическите ексопредмети.
Икокореномическата ексосъщина се снема в икокореномическото ексопроявление: икокореномическото ексопроявление е икокореномическата ексосъщина
в снет вид. Във взаимоотношението между икокореномическата ексосъщина и
икокореномическото ексопроявление икокореномическата ексосъщина играе
ролята на определящата страна, а икокореномическото ексопроявление – на
решаващата страна (вж. определящо и решаващо в икономиката). Икокореномическата ексосъщина и икокореномическото ексопроявление могат да образуват многоравнищна икокореномика (респ. многоравнищна икокореномическа
система като нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята на
икокореномическа ексосъщина по отношение на следващото равнище и на икокореномическо ексопроявление по отношение на предходното равнище.
Икокореномическата ексосъщина е вътрешното битие на икокореномическия ексопредмет. Тя е общо понятие за икокореномическа ценностност и
икокореномически контив: икокореномическото усърдие и икокореномическият
контив са двете основни разновидности на икокореномическата ексосъщина.
Последната представлява или икокореномическа ценностност, или икокореномически контив. От своя страна икокореномическото ексопроявление е външното битие на икокореномическия ексопредмет, неговият експлицитен израз.
То е начин на изявяване (в т.ч. начин на съществуване и начин на изразяване)
на икокореномическата ексосъщина. Икокореномическото ексопроявление е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------общо понятие за икокореномическа феност и икокореномически актив: икокореномическата феност и икокореномическият актив са двете основни разновидности на икокореномическото ексопроявление. Последното представлява
или икокореномическа феност, или икокореномически актив. От това следва, че
зависимостта между икокореномическата ексосъщина и икокореномическото
ексопроявление има две разновидности: зависимост между икокореномическата ценностност и икокореномическата феност или зависимост между икокореномическия контив и икокореномическия актив.
а. Икокореномическа ценностност и икокореномическа феност
Икокореномическата ценностност е вътрешната определеност на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическата ценностност е непосредствено неизразима (непосредствено невидима, скрита) определеност в икокореномиката, която обаче е опосредствано изразима (опосредствано видима, открита)
посредством икокореномическата феност. То се разкрива чрез икокореномическата феност. Икокореномическата феност е външната определеност на
икокореномическата ценностност. Икокореномическата феност е непосредствено изразима (непосредствено видима, открита) определеност в икокореномиката и наред с това е опосредствено изразяваща ценностностна икокореномическа определеност. Икокореномическата феност е начинът на изразяване (в
т.ч. и на измерване) на икокореномическата ценностност.
Икокореномическата ценностност и икокореномическата феност са категории на определеността на икокореномическите ексопредмети, като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази определеност. Икокореномическата ценностност се снема в икокореномическата феност: икокореномическата феност е икокореномическата ценност в снет вид. В
по-общ план икокореномическата ценностност и икокореномическата феност
могат да образуват многоравнищна икокореномика (респ. многоравнищна икокореномическа система като нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята на икокореномическа ценностност по отношение на следващото
равнище и на икокореномическа феност по отношение на предходното равнище. Икокореномическата ценностност е скрита в икокореномическата феност,
но тя е става познаваема чрез познаването на икокореномическата феност. Затова постигането на икокореномическата ценностност чрез изучаването на икокореномическата феност е задача на икокореномическата наука.
Във взаимоотношението между икокореномическата ценностност и икокореномическата феност икокореномическата ценностност играе ролята на опре64
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------делящата страна, а икокореномическата феност – на решаващата страна. Те са
намират в противоречиво единство: макар и по-богато икокореномическата феност е феност на икокореномическата ценностност, а икокореномическата ценностност се изразява от икокореномическата си феност. Икокореномическата
феност е по-богата от икокореномическата ценностност, тъй като то включва в
себе си не само разкриването на икокореномическата ценностност, на същностните връзки на икокореномическия обект (респ. на икокореномическата система), но и всички случайни отношения и особености на обекта. Макар и побогати икокореномическите фености са по-консервативни, докато икокореномическата ценностност е по-динамична. Затова теоретичното познание на икокореномическата ценностност е свързано с разкриването на законите на развитието на обекта, на икокореномическите закони* (ecocomic laws) (вж. икономически закон).
б. Икокореномически контив и икокореномически актив
Икокореномическият контив е вътрешното състояние на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият контив е не само икокореномическият състав, но и единството на всички съставни елементи на икокореномическия ексопредмет, на неговите свойства, вътрешни процеси и връзки и затова
определя неговата специфика (вж. специфика на икономическата система).
Икокореномическият актив е външното състояние на икокореномическия ексопредмет и начинът на съществуване на икокореномическия контив, на съдържанието на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият актив е
организацията на икокореномическия контив, системата от устойчиви икокореномически връзки* (ecocorenomic connections) (вж. икономическа вразка) (тяхната подреденост), изразява се в икокореномическата структура*
(ecocorenomic structure) (вж. икономическа структура) и в икокореномическото многообразие* (economic manifold /diversity/) (вж. икономическо многообразие) и определя характера на икокореномическата система* (character of the
ecocorenomic system) (вж. характер на икономическата система). Икокореномическият актив е начинът на съхраняване на икокореномическия хомеостазис* (economic homeostasis) (вж. икономически хомеостазис).
Икокореномическият контив и икокореномическият актив са категории на
състоянието на икокореномическите ексопредмети, като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това състояние. Икокореномическият контив се снема в икокореномическия актив: икокореномическият
актив е икокореномическия контив в снет вид. В по-общ план икокореномичес65
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кият контив и икокореномическият актив могат да образуват многоравнищна
икономика (респ. многоравнищна икокореномическа система като нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята на икокореномически
контив по отношение на следващото равнище и на икокореномически актив по
отношение на предходното равнище.
Във взаимоотношението между икокореномическия контив и икокореномическия актив икокореномическият контив играе ролята на определящата
страна, а икокореномическият актив – на решаващата страна. Те са намират в
противоречиво единство: макар и по-богат икокореномическият актив е актив
на икокореномическия си контив, а икокореномическият контив се обхваща от
икокореномическия си актив. В развитието на противоположността между тях
икокореномическият актив е по-консервативният, а икокореномическият контив – по-динамичният елемент.
в. Зависимости между разновидностите на икокореномическата ексосъщина и на икокореномическото ексопроявление
Между икокореномическата ценностност и икокореномическата феност, от
една страна, и икокореномическия контив и икокореномическия актив, от друга
(в качеството им на разновидности на икокореномическата ексосъщина и на
икокореномическото ексопроявление), съществуват определени зависимости,
което показва, че те не са взаимноизключащи се (дихотомни) понятия, а, напротив, при тях има взаимно проникване и те образуват общи разновидности. Поспециално, както икокореномическата ценностност, така и икокореномическата
феност (всяка поотделно) могат да имат както съдържание (контив като тяхно
вътрешно състояние), така и форма (актив като тяхно външно състояние и начин на съществуване на тяхното съдържание). В този смисъл по отношение на
икокореномическата ценност се конституират (1) ценностностен икокореномически контив* (worthness ecocorenomic conassets) [контив на икокореномическата ценностност; икокореномическа коценностност* (ecocorenomic
coworthness)], което е вътрешното състояние на икокореномическата ценностност, и (2) ценностностен икокореномически актив* (worthness ecocorenomic
assets) [актив на икокореномическата ценностност; икокореномическа актценностност* (ecocorenomic asworthness)], което е начинът на съществуване на
съдържанието на икокореномическата ценностност. От своя страна, по отношение на икокореномическото явление се конституират (1) феностен икокореномически контив* (pheness ecocorenomic conassets) [контив на икокореномическата феност; икокореномическа кофеност* (ecocorenomic copheness)], което е
66
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешното състояние на икокореномическата феност, и (2) феностен икокореномически актив* (pheness ecocorenomic assets) [актив на икокореномическата феност; икокореномическа актфеност* (ecocorenomic aspheness], което е
начинът на съществуване на съдържанието на икокореномическата феност. Вж.
икокореномическа същина и икокореномическо проявление.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА АКТФЕНОСТ* (ecocorenomic aspheness) – същото
като феностен икокореномически актив (вж. икокореномическа ексосъщина и
икокореномическо ексопроявление).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА АКТЦЕННОСТНОСТ* (ecocorenomic asworthness) – същото като ценностностен икокореномически акнтив (вж.
икокореномическа ексосъщина и икокореномическо ексопроявление).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДАДЕНОСТ* (ecocorenomic datum /factuality/) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа даденост и икотехномическа даденост [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]; външна реалност (външнопредставена реалност) на икокореномическия предмет [или още външна икокореномическа реалност* (external ecocorenomic reality)] и начин на валидизиране (на утвърждаване) (в т.ч. начин на изразяване, начин на реализиране и
начин на осъществяване) на икокореномическото естество (на естеството на
икокореномическия предмет) [или още начин на икокореномическо валидизиране /утвърждаване/* (ecocorenomic validation /confirmation/ way)]; даденост
на икокореномическото естество; общо понятие за икокореномическа суперстанта, икокореномическо явление и икокореномическа форма: икокореномическата суперстанта, икокореномическото явление и икокореномическата форма са трите основни разновидности на икокореномическия даденост. Последната представлява или икокореномическа суперстанта, или икокореномическо явление, или икокореномическа форма. Икокореномическото естество и икокореномическата даденост са категории на реалността на икокореномическия
предмет* (reality of the ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази реалност. Икокореномическото
естество се снема в икокореномическия даденост: икокореномическият даденост е икокореномическото естество в снет вид.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДАДЕНОСТ (ecocorenomic datum /factuality/) (ки)
– във:
икокореномически даденост;
типична икокореномическа даденост (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ (ecocorenomic activity) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа
дейност и икотехномическа дейност [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]; дейност (активност) на икономическата
едииица, при която се създава дейностно икокореномическо благо* (activity
ecocorenomic good) [същото като работно икокореномическо благо* (working
/activity/ ecocorenomic good) (вж. работно икономическо благо) и като артипрефикасно икокореномическо благо* (artipreffectual ecocorenomic good) (вж.
артипрефикасно икономическо благо)], притежаващо способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности (същото като
ефикасни икономически потребности). Икокореномическата дейност по определение е полезна активност и всички други действия, при които се създава неполезен (ненужен от гледна точка на потребностите) предмет, не са икокореномическа дейност (вж. потребен икономически предмет). Затова всяка икокореномическа дейност се разглежда като артирефикасна (изкуствена, неприродна, изработваща) икокореномическа дейност (макар и при различна степен
на нейната артипрефикасност).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ДИСПОСУБСТАНЦИЯ*
(ecocorenomic
disposubstance) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДИСПОСУБСТАНЦИЯ (ecocorenomic disposubstance) (ки) – във:
икокореномическа диспосубстанция (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
типична икокореномическа диспосубстанция (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ДИСПОСУПЕРСТАНТА*
(ecocorenomic
disposuperstant) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДИСПОСУПЕРСТАНТА (ecocorenomic disposuperstant) (ки) – във:
икокореномическа диспосуперстанта (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
типична икокореномическа диспосуперстанта (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДИСПОФОРМА* (ecocorenomic dispoform) – вж.
дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДИСПОФОРМА (ecocorenomic dispoform) (ки) –
във:
икокореномическа диспоформа (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
типична икокореномическа диспоформа (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА* (ecocorenomic duad) (*) – комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа дуада и
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
равностепенни икокореномически монади, където от своя страна всяка икокореномическа монада е едноравнищен диалектически формат от икокореномически понятия* (ecocorenomic concepts /conceptions/) (вж. икономическо понятие),
между които по едноравнищни двойки (една или повече от една) са установени
отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и
решаващо в икономиката). Затова икокореномическата дуада е двуравнищен
диалектически формат от двуравнищни двойки (от 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 двуравнищните
двойки от понятия (между едностепенните икокореномически дуади) като цяло
69

1474

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОДЕВЕНОМИКА
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСПЕЦИФИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(две или повече от две двойки) отново са установени отношения на определящо
и решаващо в икокореномиката. Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на степените на дуадата (те са определени от степените на двете изграждащи я монади), (2) по отношение на двете
равнища на дуадата и (3) по отношение едновременно на степените и равнищата на дуадата. Според броя на степените разновидности на икокореномическата
дуада са: (1) едностепенната икокореномическа дуада (при една двуравнищна
двойка от понятия); (2) двустепенната икокореномическа дуада (при две двуравнищни двойки от понятия, образуващи две двойки с отношения на определящо и решаващо в икокореномиката); (3) тристепенната икокореномическа
дуада (при три двуравнищни двойки от понятия, образуващи три двойки с отношения на определящо и решаващо в икокореномиката); (4) многостепенната
икокореномическа дуада (при повече от три двуравнищни двойки от понятия,
образуващи множество от двойки с отношения на определящо и решаващо в
икокореномиката). Икокореномическата дуада е съставна част на икокореномическата триада и на икокореномическата мултиада.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА (ecocorenomic duad) (ки) – във:
двустепенна икокореномическа дуада;
диспецифатна едностепенна икокореномическа дуада (същото като икокореномически диспецифат);
диспецификатна двустепенна икокореномическа дуада (същото като икокореномически диспецификат);
дисустатна едностепенна икокореномическа дуада (същото като икокореномически дисустат);
дисустификатна двустепенна икокореномическа дуада (същото като икокореномически дисустификат);
едностепенна икокореномическа дуада;
есконтентатна едностепенна икокореномическа дуада (същото като икокореномически есконтентат);
есфеноформататна двустепенна икокореномическа дуада (същото като
икокореномически есфеноформатат);
икокореномическа дуада;
многостепенна икокореномическа дуада;
реалититатна двустепенна икокореномическа дуада (същото като икокореномически реалититат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сенстатна едностепенна икокореномическа дуада (същото като икокореномически сенстат);
специсустатна едностепенна икокореномическа дуада (същото като икокореномически специсустат);
специсустификатна двустепенна икокореномическа дуада (същото като
икокореномически специсустификат);
субстрататна едностепенна икокореномическа дуада (същото като икокореномически субстратат);
суперстрататна едностепенна икокореномическа дуада (същото като
икокореномически суперстратат);
супсенстатна едностепенна икокореномическа дуада (същото като икокореномически суперстратат);
сусенстатна двустепенна икокореномическа дуада (същото като икокореномически сусенстат);
сустрататна двустепенна икокореномическа дуада (същото като икокореномически сустратат);
тристепенна икокореномическа дуада;
феноформатна едностепенна икокореномическа дуада (същото като икокореномически феноформат).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОДАДЕНОСТ* (ecocorenomic exodatum
/exofactuality/) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа ексодаденост и икотехномическа ексодаденост;
операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическата даденост; външна реалност (външно-представена реалност) на икокореномическия ексопредмет [или още външна ексоикокореномическа реалност*
(external exoecocorenomic reality)] и начин на валидизиране (на утвърждаване) (в т.ч. начин на изразяване, начин на реализиране и начин на осъществяване) на икокореномическото ексоестество (на естеството на икокореномическия ексопредмет) [или още начин на ексоикокореномическо валидизиране
/утвърждаване/* (exoecocorenomic validation /confirmation/ way)]; ексодаденост
на икокореномическото ексоестество; общо понятие за икокореномически запас, икокореномическа феност и икокореномически актив: икокореномическият запас, икокореномическата феност и икокореномическият актив са трите основни разновидности на икокореномическия ексодаденост. Последната представлява или икокореномически запас, или икокореномическа феност, или икокореномически актив. Икокореномическото ексоестество и икокореномическа71
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та ексодаденост са категории на реалността на икокореномическия ексопредмет* (reality of the ecocorenomic exothing), като в частност представляват
относително различни степени (равнища) на тази реалност. Икокореномическото ексоестество се снема в икокореномическата ексодаденост икокореномическата ексодаденост е икокореномическото ексоестество в снет вид.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОДИСПОСУБСТАНЦИЯ* (ecocorenomic
exodisposubstance) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОДИСПОСУПЕРСТАНТА* (ecocorenomic
exodisposuperstant) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически
ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОДИСПОФОРМА*
(ecocorenomic
exodispoform) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОДУАДА* (ecocorenomic exoduad) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа
ексодуада и икотехномическа ексодуада; операционален начин за означаване
(на изразяване) на икокореномическата дуада; обединение (вж. икокореномическо обединение) от две равностепенни икокореномически ексомонади, където
от своя страна всяка икокореномическа ексомонада е едноравнищен диалектически формат от икокореномически ексопонятия, между които по едноравнищни двойки (една или повече от една) са установени отношения на определящо и
решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Затова икокореномическата ексодуада е двуравнищен диалектически формат от
двуравнищни двойки (от едностепенни икокореномически ексодуади) от икокореномически ексапонятия, вътре между които понятия във всяка двуравнищна
двойка поотделно също са установени отношения на определящо и решаващо в
икокореномиката. Също така, между двуравнищните двойки от ексопонятия
(между едностепенните икокореномически ексодуади) като цяло (две или повече от две двойки) отново са установени отношения на определящо и решаващо
в икокореномиката. Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на степените на ексодуадата (те са определени от
степените на двете изграждащи я ексомонади), (2) по отношение на двете равнища на ексадуадата и (3) по отношение едновременно на степените и равни72
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------щата на ексодуадата. Според броя на степените разновидности на икокореномическата ексодуада са: (1) едностепенната икокореномическа ексодуада (при
една двуравнищна двойка от ексопонятия); (2) двустепенната икокореномическа ексодуада (при две двуравнищни двойки от ексопонятия, образуващи две
двойки с отношения на определящо и решаващо в икокореномиката); (3) тристепенната икокореномическа ексодуада (при три двуравнищни двойки от ексопонятия, образуващи три двойки с отношения на определящо и решаващо в
икокореномиката); (4) многостепенната икокореномическа ексодуада (при повече от три двуравнищни двойки от ексопонятия, образуващи множество от
двойки с отношения на определящо и решаващо в икокореномиката). Икокореномическата ексодуада е съставна част на икокореномическата ексотриада и
на икокореномическата ексомултиада.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОДУАДА (ecocorenomic exoduad) (ки) – във:
двустепенна икокореномическа ексодуада;
едностепенна икокореномическа ексодуада;
икокореномическа ексодуада;
многостепенна икокореномическа ексодуада;
тристепенна икокореномическа ексодуада.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОЕССУБСТАНЦИЯ*
(ecocorenomic
exoessubstance) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОЕССУПЕРСТАНТА*
(ecocorenomic
exoessuperstant) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОЕСФОРМА* (ecocorenomic exoesform) – вж.
дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОКОСУБСТАНЦИЯ*
(ecocorenomic
exocosubstance) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОКОСУПЕРСТАНТА*
(ecocorenomic
exocosuperstant) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОКОСЪЩНОСТ*
(ecocorenomic
exocoessence) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОМОНАДА* (ecocorenomic exomonad) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа ексомонада и икотехномическа ексомонада; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическата монада; едноравнищен диалектически формат от икокореномически ексопонятия, между които по двойки
(една или повече от една) са установени отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Нейни
разновидности са: (1) двустепенната икокореномическа ексомонада (при две
ексопонятия, образуващи една двойка с отношения на определящо и решаващо
в икокореномиката) [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 икокореномическо
усърдие 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]; (2) тристепенната икокореномическа ексомонада (при три понятия, образуващи три
двойки с отношения на определящо и решаващо в икокореномиката); (3) многостепенната икокореномическа ексомонада (при повече от три понятия, образуващи множество от двойки с отношения на определящо и решаващо в икокореномиката). Икокореномическата ексомонада е съставна част на икокореномическата ексодуада, икокореномическата ексотриада и икокореномическата
ексомултиада.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОМОНАДА (ecocorenomic exomonad) (ки) –
във:
двустепенна икокореномическа ексомонада;
икокореномическа ексомонада;
74

1479

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОДЕВЕНОМИКА
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСПЕЦИФИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------многостепенна икокореномическа ексомонада;
тристепенна икокореномическа ексомонада.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОМУЛТИАДА* (ecocorenomic exomultiad) (*)
– комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа ексомултиада и едностепенна икотехномическа ексомултиада; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическата мултиада;
обединение (вж. икокореномическо обединение) от повече от три равностепенни
икокореномически ексомонади, където от своя страна всяка икокореномическа
ексомонада е едноравнищен диалектически формат от икокореномически ексопонятия, между които по едноравнищни двойки (една или повече от една) са
установени отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж.
определящо и решаващо в икономиката). Затова икокореномическата ексомултиада е многоравнищен диалектически формат от многоравнищни съвкупности
(от едностепенни икокореномически ексомултиади) от икокореномически ексопонятия, вътре между които понятия също са установени отношения на определящо и решаващо в икокореномиката. Също така, между многоравнищните
съвкупности от ексопонятия (от едностепенни икокореномически ексомултиади) като цяло (две или повече от две съвкупности) отново са установени отношения на определящо и решаващо в икокореномиката. Така че отношенията на
определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на степените на
ексомултиадата (те са определени от степените на повечето от три изграждащи
я ексомонади), (2) по отношение на повечето от три равнища на ексомултиадата
и (3) по отношение едновременно на степените и равнищата на ексомултиадата.
Според броя на степените разновидности на икокореномическата ексомултиада
са: (1) едностепенната икокореномическа ексомултиада (при една многоравнищна съвкупност от ексопонятия); (2) двустепенната икокореномическа ексомултиада (при две многоравнищни съвкупности от ексопонятия, образуващи
една двойка с отношения на определящо и решаващо в икокореномиката); (3)
тристепенната икокореномическа ексомултиада (при три многоравнищни
съвкупности от ексопонятия, образуващи три двойки с отношения на определящо и решаващо в икокореномиката); (4) многостепенната икокореномическа
ексомултиада (при повече от три многоравнищни съвкупности от ексопонятия,
образуващи множество от двойки с отношения на определящо и решаващо в
икокореномиката).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОМУЛТИАДА (ecocorenomic exomultiad) (ки)
– във:
едностепенна икокореномическа ексомултиада;
икокореномическа ексомултиада;
двустепенна икокореномическа ексомултиада;
тристепенна икокореномическа ексомултиада;
многостепенна икокореномическа ексомултиада.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОСПЕЦИСУБСТАНЦИЯ* (ecocorenomic
exospecisubstance) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОСПЕЦИСУПЕРСТАНТА* (ecocorenomic
exospecisuperstant) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОСПЕЦИСЪЩНОСТ*
(ecocorenomic
exospeciessence) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОСУБССЪЩНОСТ*
(ecocorenomic
exosubsessence) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОСУБСТАНЦИЯ
(ecocorenomic
exosubstance) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа ексосубстанция и икотехномическа ексосубстанция;
операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическата
субстанция; вътрешно същество /основание/ (вътрешно-присъщо същество)
на икокореномическия ексопредмет (икокореномически ексопредмет по същество) [или още вътрешно ексоикокореномическо същество /основание/*
(internal exoecocorenomic foundation)]; субстанция на икокореномическия ексопредмет; една от двете разновидности на икокореномическия ексосубстрат и
една от двете разновидности на икокореномическия ексосмисъл. Тя е основанието на икокореномическия ексопредмет, което притежава потенциалната способност (като уплътнена кинетичност) да го променя целенасочено според икономическия интерес на общностната икономическа единица, която го притежава. Затова в нея се съдържа източникът на ексоикокореномическото разви76
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тие. Начинът на реализиране на икокореномическата ексосубстанция е икокореномическата ексосуперстанта. Икокореномическата ексосубстанция и икокореномическата ексосуперстанта са категории на съществото /основанието/
на икокореномическия ексопредмет* (foundation of the ecocorenomic
exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това същество. Икокореномическата ексосубстанция се снема в икокореномическата ексосуперстанта: икокореномическата ексосуперстанта е икокореномическата ексосубстанция в снет вид. Икокореномическата ексосуперстанта е скрита в икокореномическата ексосубстанция, а икокореномическата
ексосубстанция [която е първичното (примитивното) и определящото същество
на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическата ексосуперстанта [която е вторичното (производното) и решаващото същество на
икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. икокореномически субстрат и икокореномически суперстрат (икокореномическа супформа), както и икокореномически смисъл и икокореномически
супсенс (икокореномическа феносуперстанта).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОСУБСФОРМА* (ecocorenomic exosubsform)
– вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОСУПЕРССЪЩНОСТ*
(ecocorenomic
exosupersessence) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОСУПЕРСТАНТА*
(ecocorenomic
exosuperstant) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа ексосуперстанта и икотехномическа ексосуперстанта; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическата суперстанта; външно същество /основание/ (външно-представено същество) на икокореномическия ексопредмет [или още външно ексоикокореномическо същество /основание/* (external exoecocorenomic foundation)] и начин на реализиране на икокореномическата ексосубстанция (на субстанцията
на икокореномическия ексопредмет) [или още начин на ексоикокореномическо реализиране* (exoecocorenomic realization way)]; ексосуперстанта на
икокореномическата ексосубстанция. Икокореномическата ексосуперстанта е
външен израз на достигнатия етап от промените в икокореномическата
ексосубстанция по пътя към достигането икономическата цел (по този път една
икокореномическа ексосуперстанта се сменя с друга). Тя е едната от двете раз77
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------новидности на икокореномическия ексосуперстрат (на икокореномическата
ексосупформа) и една от двете разновидности на икокореномическия ексосупсенс (на икокореномическата ексофеносуперстанта). Икокореномическата ексосубстанция и икокореномическата ексосуперстанта са категории на съществото /основанието/ на икокореномическия ексопредмет* (foundation of the
ecocorenomic exothing), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на това същество. Икокореномическата ексосубстанция се
снема в икокореномическата ексосуперстанта: икокореномическата ексосуперстанта е икокореномическата ексосубстанция в снет вид. Вж. икокореномически
субстрат и икокореномически суперстрат (икокореномическа супформа), както и икокореномически смисъл и икокореномически супсенс (икокореномическа
феносуперстанта).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОСУПЕРСФОРМА*
(ecocorenomic
exosupersform) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОСУПФОРМА* (ecocorenomic exosupform) –
същото като икокореномически суперстрат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОСУСТИСЪЩНОСТ*
(ecocorenomic
exosustiessence) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОСУСТИФОРМА*
(ecocorenomic
exosustiform) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОСЪЩИНА* (ecocorenomic exomatter) (*) –
икономическа ексосъщина и икотехномическа ексосъщина взети заедно в тяхното цялостно единство; операционален начин за означаване (на изразяване) на
икокореномическата същина; вътрешно битие (вътрешно-присъщо битие) на
икокореномическия ексопредмет [или още вътрешно ексоикокореномическо
битие* (internal exoecocorenomic being)]; същина на икокореномическия ексопредмет; общо понятие за икокореномическа ценностност и икокореномически
контив: икокореномическата ценностност и икокореномическия контив са двете основни разновидности на икокореномическата ексосъщина. Последната
представлява или икокореномическа ценностност, или икокореномически контив. В рамките на икокореномическата ексосъщина икокореномическият кон78
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тив играе ролята на определящата страна, а икокореномическата ценностност –
на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в икономиката). Начинът
на изявяване на икокореномическата ексосъщина е икокореномическото ексопроявление. Икокореномическата ексосъщина и икокореномическото ексопроявление са категории на битието на икокореномическия ексопредмет*
(being of the ecocorenomic exothing), като в частност представляват относително
различни степени (равнища) на това битие. Икокореномическата ексосъщина се
снема в икокореномическото ексопроявление: икокореномическото ексопроявление е икокореномическата ексосъщина в снет вид. Икокореномическото ексопроявление е скрито в икокореномическата ексосъщина, а икокореномическата ексосъщина [която е първичното (примитивното) и определящото битие на
икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическото ексопроявление [което е вторичното (производното) и решаващото битие на икокореномическия ексопредмет]. Чрез свои подразновидности тези две класификации се пресичат помежду си. Вж. икокореномическа ексосъщина и икокореномическо ексопроявление.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОСЪЩИНА (ecocorenomic exomatter) (ки) –
във:
икокореномическа ексосъщина;
икокореномическа ексосъщина и икокореномическо ексопроявление.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОСЪЩНОСТ* (ecocorenomic exoessence) (*)
– комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа ексосъщност и икотехномическа ексосъщност; операционален начин за
означаване (на изразяване) на икокореномическата същност; вътрешна определеност (вътрешно-присъща определеност) на ексоикокореномическия предмет [или още вътрешна ексоикокореномическа определеност* (internal
exoecocorenomic determinancy)]; същност на ексоикокореномическия предмет;
непосредствено неизразима (непосредствено невидима, скрита) определеност
на икокореномическия ексопредмет, която обаче е опосредствено изразима
(опосредствено видима, открита) посредством икокореномическото ексоявление; една от двете разновидности на икокореномическата ексосъщина и една от
двете разновидности на икокореномическия ексосмисъл; едно от понятията на
ексоикокореномиката. Начинът на изразяване (в т.ч. и на измерване) на икокореномическата ексосъщност е икокореномическото ексоявление. Икокореномическата ексосъщност и икокореномическото ексоявление са категории на оп79
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ределеността на икокореномическия ексопредмет* (determinancy of the
ecocorenomic exothing), като в частност представляват относително различини
степени (равнища) на тази определеност. Икокореномическата ексосъщност се
снема в икокореномическото ексоявление: икокореномическото ексоявление е
икокореномическата ексосъщност в снет вид. Икокореномическото ексоявление
е скрито в икокореномическата ексосъщност, а икокореномическата ексосъщност [която е първичната (примитивната) и определящата определеност на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическото ексоявление [което е вторичната (производната) и решаващата определеност на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Специфично за определеността на икокореномическата ексосъщност е, че в нейните граници (респ. в границите на ексоикокореномиката) има взаимозависимост
между икономическата ексосъщност и икотехномическата ексосъщност [те
формират вид икокореномически ексодиспозат* (ecocorenomic exodisposate)
(вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икокореномическо ексоявление към икокореномическа ексосъщност]. Вж. икокореномическа
същина и икокореномическо проявление.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОТРИАДА* (ecocorenomic exotriad) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа
ексотриада и икотехномическа ексотриада; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическата триада; обединение (вж. икокореномическо обединение) от три равностепенни икокореномически ексомонади,
където от своя страна всяка икокореномическа ексомонада е едноравнищен диалектически формат от икокореномически ексопонятия, между които по едноравнищни двойки (една или повече от една) са установени отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Затова икокореномическата ексотриада е триравнищен диалектически формат от триравнищни тройки (от едностепенни икокореномически ексотриади) от икокореномически ексопонятия, вътре между които понятия във
всяка триравнищна тройка поотделно също са установени отношения на определящо и решаващо в икокореномиката. Също така, между триравнищните
тройки от ексопонятия (между едностепенните икокореномически ексотриади)
като цяло (две или повече от две тройки) отново са установени отношения на
определящо и решаващо в икокореномиката. Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на степените на ексотриадата (те са определени от степените на трите изграждащи я ексомонади), (2)
80
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------по отношение на трите равнища на ексотриадата и (3) по отношение едновременно на степените и равнищата на ексотриадата. Според броя на степените
разновидности на икокореномическата ексотриада са: (1) едностепенната икокореномическа ексотриада (при една триравнищна тройка от ексопонятия); (2)
двустепенната икокореномическа ексотриада (при две триравнищни тройки от
ексопонятия, образуващи една двойка с отношения на определящо и решаващо
в икокореномиката); (3) тристепенната икокореномическа ексотриада (при
три три равнищни тройки от ексопонятия, образуващи три двойки с отношения
на определящо и решаващо в икокореномиката); (4) многостепенната икокореномическа ексотриада (при повече от три триравнищни тройки от ексопонятия,
образуващи множество от двойки с отношения на определящо и решаващо в
икокореномиката). Икокореномическата ексотриада е съставна част на икокореномическата ексомултиада.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОТРИАДА (ecocorenomic exotriad) (ки) – във:
двустепенна икокореномическа ексотриада;
едностепенна икокореномическа ексотриада;
икокореномическа ексотриада;
многостепенна икокореномическа ексотриада;
тристепенна икокореномическа ексотриада.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОФЕНОСУПЕРСТАНТА* (ecocorenomic
exophenosuperstant) – същото като икокореномически ексосупсенс.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОФЕНОСУБСТАНЦИЯ* (ecocorenomic
exophenosubstance) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОФЕНОСУПЕРСТАНТА* (ecocorenomic
exophenosuperstant) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОФЕНОФОРМА*
(ecocorenomic
exofhenform) – същото като икокореномическо ексопроявление (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОФОСУБСТАНЦИЯ*
(ecocorenomic
exofosubstance) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕКСОФОРМА* (ecocorenomic exoform) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа
ексоформа и икотехномическа ексоформа; операционален начин за означаване
(на изразяване) на икокореномическата форма; външно състояние (външнопредставено състояние) на икокореномическия ексопредмет [или още външно
ексоикокореномическо състояние (external exoecocorenomic state /condition/)]
и начин на съществуване на икокореномическото ексосъдържание (на съдържанието на икокореномическия ексопредмет) [или още начин на ексоикокореномическо съществуване /съществувание/* (exoecocorenomic existence
way)]; форма на икокореномическото ексосъдържание; едно от понятията на
ексоикокореномиката. Икокореномическата ексоформа е организацията на
икокореномическото ексосъдържание, системата от устойчиви ексоикокореномически връзки* (exoecocorenomic connections) (тяхната подреденост) (вж. икономическа връзка), изразява се в ексоикокореномическата структура*
(exoecocorenomic structure) (вж. икономическа структура) и в ексоикокореномическото многообразие* (exoecocorenomic manifold) (вж. икономическо многообразие) и определя характера на ексоикокореномическата система*
(character of the exoecocorenomic system) (вж. характер на икономическата
система). Икокореномическата ексоформа е начинът на съхраняване на ексоикокореномическия хомеостазис* (exoecocorenomic exohomeostasis) (вж. икономически хомеостазис). Тя е едната от двете разновидности на икокореномическото ексопроявление (на икокореномическата ексофеноформа) и една от
двете разновидности на икокореномическия ексосуперстрат (на икокореномическата ексосупформа). Икокореномическото ексосъдържание и икокореномическата ексоформа са категории на състоянието на икокореномическия ексопредмет* (state /condition/ of the ecocorenomic exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това състояние. Икокореномическото ексосъдържание се снема в икокореномическата ексоформа:
икокореномическата ексоформа е икокореномическото ексосъдържание в снет
вид. Специфично за определеността на икокореномическата ексоформа е, че в
нейните граници (респ. в границите на ексоикокореномиката) има взаимозависимост между икономическата ексоформа и икотехномическата ексоформа
[те формират вид икокореномически ексодиспозат* (ecocorenomic exodisposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както
икокореномическо ексоявление към икокореномическа ексосъщност]. Вж. икокореномическа ексосъщина и икокореномическо ексопроявление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОФОСУПЕРСТАНТА*
(ecocorenomic
exofosuperstant) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ЕКСОФОСЪЩНОСТ*
(ecocorenomic
exofoessence) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕССУБСТАНЦИЯ* (ecocorenomic essubstance) –
същото като субстанциална икокореномическа същност (вж. дерелевантен
диалектически икокореномически ингредиент, икокореномически смисъл и икокореномически супсенс).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕССУБСТАНЦИЯ (ecocorenomic essubstance) (ки)
– във:
икокореномическа ессубстанция [същото като субстанциална икокореномическа същност (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент, икокореномически смисъл и икокореномически супсенс)];
типична икокореномическа ессубстанция (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕССУПЕРСТАНТА* (ecocorenomic essuperstant) –
същото като суперстантивна икокореномическа същност (вж. още дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент, икокореномически смисъл и икокореномически супсенс).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕССУПЕРСТАНТА (ecocorenomic essuperstant)
(ки) – във:
икокореномическа ессуперстанта [същото като суперстантивна икокореномическа същност (вж. още дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент, икокореномически смисъл и икокореномически супсенс)];
типична икокореномическа ессуперстанта (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕСФОРМА* (ecocorenomic esform) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЕСФОРМА (ecocorenomic esform) (ки) – във:
икокореномическа есформа (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
типична икокореномическа есформа (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (ecocorenomic allotment) (икокореномически задел) – същото като икокореномическо обтиучастие.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (ecocorenomic allotment) (ки) –
във:
запасова икокореномическа заделеност (същото като запасово икокореномическо обтиучастие);
запасова инцентитална икокореномическа заделеност (същото като запасов икокореномически обтиинцентит и като запасово инцентитално икокореномическо обтиучастие);
запасова трансцентитална икокореномическа заделеност (същото като
запасов икокореномически обтитрансцентит и като запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
запасова уницентитална икокореномическа заделеност (същото като запасов икокореномически обтиуницентит и като запасово уницентитално икокореномическо обтиучастие);
запасова центитална икокореномическа заделеност (същото като запасов
икокореномически обтицентит и като запасово центитално икокореномическо
обтиучастие);
изпълнителна икокореномическа заделеност (същото като изпълнително
икокореномическо обтиучастие);
изпълнителна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като
изпълнителен икокореномически обтиинцентит и като изпълнително инцентитално икокореномическо обтиучастие);
изпълнителна трансцентитална икокореномическа заделеност (същото
като изпълнителен икокореномически обтитрансцентит и като изпълнително
трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
изпълнителна уницентитална икокореномическа заделеност (същото като
изпълнителен икокореномически обтиуницентит и като изпълнително уницентитално икокореномическо обтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпълнителна центитална икокореномическа заделеност (същото като изпълнителен икокореномически обтицентит и като изпълнително центитално
икокореномическо обтиучастие);
икокореномическа заделеност (същото като икокореномическо обтиучастие);
инцентитална икокореномическа заделеност (същото като икокореномически обтиинцентит и като инцентитално икокореномическо обтиучастие);
работна икокореномическа заделеност (същото като работно икокореномическо обтиучастие);
работна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като работен икокореномически обтиинцентит и като работно инцентитално икокореномическо обтиучастие);
работна трансцентитална икокореномическа заделеност (същото като
работен икокореномически обтитрансцентит и като работно трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
работна уницентитална икокореномическа заделеност (същото като работен икокореномически обтиуницентит и като работно уницентитално икокореномическо обтиучастие);
работна центитална икокореномическа заделеност (същото като работен
икокореномически обтицентит и като работно центитално икокореномическо
обтиучастие);
субстатна икокореномическа заделеност (същото като субстатно икокореномическо обтиучастие);
субстатна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като
субстатен икокореномически обтиинцентит и като субстатно инцентитално
икокореномическо обтиучастие);
субстатна трансцентитална икокореномическа заделеност (същото като
субстатен икокореномически обтитрансцентит и като субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
субстатна уницентитална икокореномическа заделеност (същото като
субстатен икокореномически обтиуницентит и като субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие);
субстатна центитална икокореномическа заделеност (същото като субстатен икокореномически обтицентит и като субстатно центитално икокореномическо обтиучастие);
сустатантна икокореномическа заделеност (същото като сустатантно
икокореномическо обтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като
сустатантен икокореномически обтиинцентит и като сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие);
сустатантна трансцентитална икокореномическа заделеност (същото
като сустатантен икокореномически обтитрансцентит и като сустатантно
трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
сустатантна уницентитална икокореномическа заделеност (същото като
сустатантен икокореномически обтиуницентит и като сустатантно уницентитално икокореномическо обтиучастие);
сустатантна центитална икокореномическа заделеност (същото като
сустатантен икокореномически обтицентит и като сустатантно центитално икокореномическо обтиучастие);
сустатитна икокореномическа заделеност (същото като сустатитно
икокореномическо обтиучастие);
сустатитна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като
сустатитен икокореномически обтиинцентит и като сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие);
сустатитна трансцентитална икокореномическа заделеност (същото като сустатитен икокореномически обтитрансцентит и като сустатитно
трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
сустатитна уницентитална икокореномическа заделеност (същото като
сустатитен икокореномически обтиуницентит и като сустатитно уницентитално икокореномическо обтиучастие);
сустатитна центитална икокореномическа заделеност (същото като сустатитен икокореномически обтицентит и като сустатитно центитално
икокореномическо обтиучастие);
съзидателна икокореномическа заделеност (същото като съзидателно икокореномическо обтиучастие);
съзидателна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като
съзидателен икокореномически обтиинцентит и като съзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие);
съзидателна трансцентитална икокореномическа заделеност (същото като съзидателен икокореномически обтитрансцентит и като съзидателно
трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
съзидателна уницентитална икокореномическа заделеност (същото като
съзидателен икокореномически обтиуницентит и като съзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателна центитална икокореномическа заделеност (същото като съзидателен икокореномически обтицентит и като съзидателно центитално
икокореномическо обтиучастие);
сътворителна икокореномическа заделеност (същото като сътворително
икокореномическо обтиучастие);
сътворителна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като
сътворителен икокореномически обтиинцентит и като сътворително инцентитално икокореномическо обтиучастие);
сътворителна трансцентитална икокореномическа заделеност (същото
като сътворителен икокореномически обтитрансцентит и като сътворително
трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
сътворителна уницентитална икокореномическа заделеност (същото като
сътворителен икокореномически обтиуницентит и като сътворително уницентитално икокореномическо обтиучастие);
сътворителна центитална икокореномическа заделеност (същото като
сътворителен икокореномически обтицентит и като сътворително центитално икокореномическо обтиучастие);
творческа икокореномическа заделеност (същото като творческо икокореномическо обтиучастие);
творческа инцентитална икокореномическа заделеност (същото като
творчески икокореномически обтиинцентит и като творческо инцентитално
икокореномическо обтиучастие);
творческа трансцентитална икокореномическа заделеност (същото като
творчески икокореномически обтитрансцентит и като творческо трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
творческа уницентитална икокореномическа заделеност (същото като
творчески икокореномически обтиуницентит и като творческо уницентитално икокореномическо обтиучастие);
творческа центитална икокореномическа заделеност (същото като творчески икокореномически обтицентит и като творческо центитално икокореномическо обтиучастие);
трансцентитална икокореномическа заделеност (същото като икокореномически обтитрансцентит и като трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
унисъзидателна икокореномическа заделеност (същото като унисъзидателно икокореномическо обтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисъзидателна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като унисъзидателен икокореномически обтиинцентит и като унисъзидателно
инцентитално икокореномическо обтиучастие);
унисъзидателна трансцентитална икокореномическа заделеност (същото
като унисъзидателен икокореномически обтитрансцентит и като унисъзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
унисъзидателна уницентитална икокореномическа заделеност (същото
като унисъзидателен икокореномически обтиуницентит и като унисъзидателно
уницентитално икокореномическо обтиучастие);
унисъзидателна центитална икокореномическа заделеност (същото като
унисъзидателен икокореномически обтицентит и като унисъзидателно центитално икокореномическо обтиучастие);
уницентитална икокореномическа заделеност (същото като икокореномически обтиуницентит и като уницентитално икокореномическо обтиучастие);
центитална икокореномическа заделеност (същото като икокореномически обтицентит и като центитално икокореномическо обтиучастие).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КЛЕТКА (ecocorenomic cell) (ки) – във:
диалектическа икокореномическа клетка (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент, диалектически икокореномически ингредиент и
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единна диалектическа икокореномическа клетка (вж. диалектически
икокореномически ексоингредиент, диалектически икокореномически ингредиент и типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходна диалектическа икокореномическа клетка (вж. диалектически
икокореномически ексоингредиент, диалектически икокореномически ингредиент и типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбинирана диалектическа икокореномическа клетка (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент, диалектически икокореномически ингредиент и типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеална диалектическа икокореномическа клетка (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент, диалектически икокореномически ингредиент и типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетна диалектическа икокореномическа клетка (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент, диалектически икокореномически
ингредиент и типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделна диалектическа икокореномическа клетка (вж. диалектически
икокореномически ексоингредиент, диалектически икокореномически ингредиент и типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединена диалектическа икокореномическа клетка (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент, диалектически икокореномически ингредиент и типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостойна диалектическа икокореномическа клетка (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент, диалектически икокореномически ингредиент и типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелна диалектическа икокореномическа клетка (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент, диалектически икокореномически
ингредиент и типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставна диалектическа икокореномическа клетка (вж. диалектически
икокореномически ексоингредиент, диалектически икокореномически ингредиент и типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеална диалектическа икокореномическа клетка (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент, диалектически икокореномически ингредиент и типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (ecocorenomic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
външна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически
ексституит);
външна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен
икокореномически ексституит);
вътрешна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически
институит);
вътрешна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен
икокореномически институит);
единна външна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексститит);
единна външна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически ексститит);
единна вътрешна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически инститит);
единна вътрешна типична икокореномическа конституираност (вж.
типичен икокореномически инститит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единна цялостна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически конститит);
единна цялостна типична икокореномическа конституираност (вж.
типичен икокореномически конститит);
единна частична външна икокореномическа конституираност (вж.
икокореномически ексстит);
единна частична външна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически ексстит);
единна частична вътрешна икокореномическа конституираност (вж.
икокореномически инститит);
единна частична вътрешна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически инститит);
единна частична цялостна икокореномическа конституираност (вж.
икокореномически контит);
единна частична цялостна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически контит);
съвкупностна външна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексститутат);
съвкупностна външна типична икокореномическа конституираност
(вж. типичен икокореномически ексститутат);
съвкупностна вътрешна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически институтат);
съвкупностна вътрешна типична икокореномическа конституираност
(вж. типичен икокореномически институтат);
съвкупностна цялостна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически конститутат);
съвкупностна цялостна типична икокореномическа конституираност
(вж. типичен икокореномически конститутат);
цялостна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически
конституит);
цялостна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен
икокореномически конституит);
частична външна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически екстуит);
частична външна типична икокореномическа конституираност (вж.
типичен икокореномически екстуит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частична вътрешна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически интуит);
частична вътрешна типична икокореномическа конституираност (вж.
типичен икокореномически интуит);
частична съвкупностна външна икокореномическа конституираност
(вж. икокореномически екстат);
частична съвкупностна външна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически екстат);
частична съвкупностна вътрешна икокореномическа конституираност
(вж. икокореномически интат);
частична съвкупностна вътрешна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически интат);
частична съвкупностна цялостна икокореномическа конституираност
(вж. икокореномически контат);
частична съвкупностна цялостна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически контат);
частична цялостна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически контуит);
частична цялостна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически контуит);
частична цялостна типична икокореномическа конституираност (вж.
типичен икокореномически контуит).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОСУБСТАНЦИЯ* (ecocorenomic cosubstance) –
същото като субстанциално икокореномическо съдържание (вж. още дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент, икокореномически субстрат и икокореномически суперстрат).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОСУБСТАНЦИЯ (ecocorenomic cosubstance)
(ки) – във:
икокореномическа косубстанция [същото като субстанциално икокореномическо съдържание (вж. още дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент, икокореномически субстрат и икокореномически суперстрат)];
типична икокореномическа косубстанция (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОСУПЕРСТАНТА* (ecocorenomic cosuperstant)
– същото като суперстантивно икокореномическо съдържание (вж. още дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент, субстрат и икокореномически суперстрат).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОСУПЕРСТАНТА (ecocorenomic cosuperstant)
(ки) – във:
икокореномическа косуперстанта [същото като суперстантивно икокореномическо съдържание (вж. още дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент, субстрат и икокореномически суперстрат)];
типична икокореномическа косуперстанта (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОСЪЩНОСТ* (ecocorenomic coessence) – вж.
дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОСЪЩНОСТ (ecocorenomic coessence) (ки) –
във:
икокореномическа косъщност (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
типична икокореномическа косъщност (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОФЕНОСТ* (ecocorenomic copheness) – същото
като феностен икокореномически контив (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент, икокореномическа ексосъщина и
икокореномическо ексопроявление).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОЦЕННОСТНОСТ* (ecocorenomic coworthness)
– същото като ценностностен икокореномически контив (вж. дерелевантен
типичен диалектически икокореномически ингредиент, икокореномическа ексосъщина и икокореномическо ексопроявление).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (ecocorenomic monad) (*) – комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа монада и
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]; едноравнищен диалектически формат от икокореноми92
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески понятия* (ecocorenomic concepts /conceptions/) (вж. икономическо понятие), между които по двойки (една или повече от една) са установени отношения на определящо и решаващо в икокореномиката. Нейни разновидности са:
(1) двустепенната икокореномическа монада (при две понятия, образуващи
една двойка с отношения на определящо и решаващо в икокореномиката) [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 икокореномическа форма, (в) икокореномическият сустат (приемащ формата на икокореномически сустификат), състоящ се от взаимодействащи си икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта]; (2) тристепенната икокореномическа монада (при три понятия, образуващи три двойки с отношения на определящо и решаващо в икокореномиката); (3) многостепенната икокореномическа монада (при повече от
три понятия, образуващи множество от двойки с отношения на определящо и
решаващо в икокореномиката). Икокореномическата монада е съставна част на
икокореномическата дуада, икокореномическата триада и икокореномическата мултиада.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (ecocorenomic monad) (ки) – във:
двустепенна икокореномическа монада;
диспецифититна двустепенна икокореномическа монада (същото като
икокореномически диспецифитит);
диспецифититна двустепенна типична икокореномическа монада (същото
като икокореномически диспецифитит);
диспецифитна едностепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически диспецифит);
диспецифитна едностепенна типична икокореномическа монада (същото
като икокореномически диспецифит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диспозатна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически диспозат);
дисуститна едностепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически дисустит);
дисуститна едностепенна типична икокореномическа монада (същото като икокореномически дисустит);
дисустифититна двустепенна икокореномическа монада (същото като
икокореномически дисустифитит);
дисустифититна двустепенна типична икокореномическа монада (същото като икокореномически дисустифитит);
есфеноформатитна двустепенна икокореномическа монада (същото като
икокореномически есфеноформатит);
есфеноформатитна двустепенна типична икокореномическа монада (същото като икокореномически есфеноформатит);
есфеноформатна двустепенна икокореномическа монада (същото като
икокореномически есфеноформат);
икокореномическа монада;
конатна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически конат);
конатна двустепенна типична икокореномическа монада (същото като
типичен икокореномически конат);
констиатна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически констиат);
констиатна двустепенна типична икокореномическа монада (същото като
типичен икокореномически констиат);
конституатна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически конституат);
конституатна двустепенна типична икокореномическа монада (същото
като типичен икокореномически конституат);
конститутиатна двустепенна икокореномическа монада (същото като
икокореномически конститутиат);
конститутиатна двустепенна типична икокореномическа монада (същото като типичен икокореномически конститутиат);
констифантна едностепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически констифант);
констифантна едностепенна типична икокореномическа монада (същото
като типичен икокореномически констифант);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------констификантна двустепенна икокореномическа монада (същото като
икокореномически констификант);
констификантна двустепенна типична икокореномическа монада (същото
като типичен икокореномически констификант);
контиатна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически контиат);
контиатна двустепенна типична икокореномическа монада (същото като
типичен икокореномически контиат);
конфантна едностепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически конфант);
конфантна едностепенна типична икокореномическа монада (същото като
типичен икокореномически конфант);
конфикантна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически конфикант);
конфикантна двустепенна типична икокореномическа монада (същото като типичен икокореномически конфикант);
многостепенна икокореномическа монада;
реалитатна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически реалитат);
реалитититна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически реалититит);
реалитититна двустепенна типична икокореномическа монада (същото
като икокореномически реалититит);
специсуститна едностепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически специсустит);
специсуститна едностепенна типична икокореномическа монада (същото
като икокореномически специсустит);
специсустифититна двустепенна икокореномическа монада (същото като
икокореномически специсустифитит);
специсустифититна двустепенна типична 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);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сусенститна двустепенна типична икокореномическа монада (същото като икокореномически сусенстит);
сустатна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически сустат);
сустратитна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически сустратит);
сустратитна двустепенна типична икокореномическа монада (същото като икокореномически сустратит);
сустратна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически сустрат);
тристепенна икокореномическа монада;
тристратифититна двустепенна икокореномическа монада (същото като
икокореномически тристратифитит);
тристратифититна двустепенна типична икокореномическа монада
(същото като икокореномически тристратифитит);
тристритна едностепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически тристрит);
тристритна едностепенна типична икокореномическа монада (същото
като икокореномически тристрит).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА* (ecocorenomic multiad) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа
мултиада и 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 равностепенни икокореномически монади, където от
своя страна всяка икокореномическа монада е едноравнищен диалектически
формат от икокореномически понятия* (ecocorenomic concepts /conceptions/)
(вж. икономическо понятие), между които по едноравнищни двойки (една или
повече от една) са установени отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Затова икокореномическата мултиада е многоравнищен диалектически формат от многоравнищни съвкупности (от едностепенни икокореномически мултиади) от икокореномически понятия, вътре между които понятия също са установени отношения
на определящо и решаващо в икокореномиката. Също така, между многоравнищните съвкупности от понятия (от едностепенни икокореномически мултиа96
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ди) като цяло (две или повече от две съвкупности) отново са установени отношения на определящо и решаващо в икокореномиката. Така че отношенията на
определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на степените на
мултиадата (те са определени от степените на повечето от три изграждащи я
монади), (2) по отношение на повечето от три равнища на мултиадата и (3) по
отношение едновременно на степените и равнищата на мултиадата. Според
броя на степените разновидности на икокореномическата мултиада са: (1)
едностепенната икокореномическа мултиада (при една многоравнищна съвкупност от понятия); (2) двустепенната икокореномическа мултиада (при две
многоравнищни съвкупности от понятия, образуващи една двойка с отношения
на определящо и решаващо в икокореномиката); (3) тристепенната икокореномическа мултиада (при три многоравнищни съвкупности от понятия, образуващи три двойки с отношения на определящо и решаващо в икокореномиката);
(4) многостепенната икокореномическа мултиада (при повече от три многоравнищни съвкупности от понятия, образуващи множество от двойки с отношения на определящо и решаващо в икокореномиката).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МУЛТИАДА (ecocorenomic multiad) (ки) – във:
двустепенна икокореномическа мултиада;
едностепенна икокореномическа мултиада;
икокореномическа мултиада;
конститутататна двустепенна икокореномическа мултиада (същото като икокореномически конститутатат);
конститутататна двустепенна типична икокореномическа мултиада
(същото като типичен икокореномически конститутатат);
конституфатна едностепенна икокореномическа мултиада (същото като
икокореномически конституфат);
конституфатна едностепенна типична икокореномическа мултиада (същото като типичен икокореномически конституфат);
конституфикатна двустепенна икокореномическа мултиада (същото като
икокореномически конституфикат);
конституфикатна двустепенна типична икокореномическа мултиада
(същото като типичен икокореномически конституфикат);
контитататна двустепенна икокореномическа мултиада (същото като
икокореномически контитатат);
контитататна двустепенна типична икокореномическа мултиада (същото като типичен икокореномически контитатат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------контифатна едностепенна икокореномическа мултиада (същото като
икокореномически контифат).
контифатна едностепенна типична икокореномическа мултиада (същото
като типичен икокореномически контифат).
контификатна двустепенна икокореномическа мултиада (същото като
икокореномически контификат);
контификатна двустепенна типична икокореномическа мултиада (същото като типичен икокореномически контификат);
многостепенна икокореномическа мултиада;
тристепенна икокореномическа мултиада.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ОПРЕДЕЛЕНОСТ (ecocorenomic determinancy)
(ки) – във:
външна икокореномическа определеност (вж. икокореномическо явление);
вътрешна икокореномическа определеност (вж. икокореномическа същност).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ОСНОВА (ecocorenomic base) (кд) – във:
външна икокореномическа основа (вж. икокореномически суперстрат);
вътрешна икокореномическа основа (вж. икокореномически субстрат).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ОТДАДЕНОСТ* (ecocorenomic givenness) – същото като икокореномическа ценностност и като трансцентитално икокореномическо субтиучастие.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ОТДАДЕНОСТ (ecocorenomic givenness) (кд) –
във:
запасова икокореномическа отдаденост (същото като запасова икокореномическа ценностност и като запасово трансцентитално икокореномическо
субтиучастие);
изпълнителна икокореномическа отдаденост (същото като изпълнителна
икокореномическа ценностност и като изпълнително трансцентитално икокореномическо субтиучастие);
икокореномическа отдаденост (същото като икокореномическа ценностност и като трансцентитално икокореномическо субтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работна икокореномическа отдаденост (същото като работна икокореномическа ценностност и като работно трансцентитално икокореномическо
субтиучастие);
субстатна икокореномическа отдаденост (същото като субстатна икокореномическа ценностност и като субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие);
сустатантна икокореномическа отдаденост (същото като сустатантна
икокореномическа ценностност и като сустатантно трансцентитално икокореномическо субтиучастие);
сустатитна икокореномическа отдаденост (същото като сустатитна
икокореномическа ценностност и като сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие);
съзидателна икокореномическа отдаденост (същото като съзидателна
икокореномическа ценностност и като съзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие);
сътворителна икокореномическа отдаденост (същото като сътворителна
икокореномическа ценностност и като сътворително трансцентитално икокореномическо субтиучастие);
творческа икокореномическа отдаденост (същото като творческа икокореномическа ценностност и като творческо трансцентитално икокореномическо субтиучастие);
унисъзидателна икокореномическа отдаденост (същото като унисъзидателна икокореномическа ценностност и като унисъзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА (ecocorenomic estimatе) – комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа оценка и
икотехномическа оценка; количествено определено (количествено изразено)
чрез икокореномически ингредиент (във вид на икокореномическа величина
или във вид на икокореномически връзки в икокореномическа система) икокореномическо значение (ecocorenomic significance), което според (в зависимост
от, съобразно с) определен икокореномически критерий (или икокореномически принцип) дадена общностна икономическа единица придава на някакъв ингредиент (в т.ч. и икокореномически ингредиент), най-вече според степента, в
която този ингредиент отговаря на (удовлетворява, съответства на) нечии икокореномически интереси. Това са оценяваща общностна икономическа единица* (estimating communitical economic participant) и икокореномическо99
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------оценяван ингредиент* (ecocorenomically-estimatеd ingredient). Когато икокореномически оценяваният ингредиент се намира в отношение на икокореномическа принадлежност (вж. икономическа принадлежност) към оценяващата
икономическа единица, е налице принадлежностна икокореномическа оценка* (belongingary ecocorenomic estimatе). В противния случай се конституира
непринадлежностна
икокореномическа
оценка*
(non-belongingary
ecocorenomic estimatе). Когато икокореномически оценяваният ингредиент не
принадлежи към икокореномиката, е налице външна икокореномическа оценка* (external ecocorenomic estimatе). В противния случай се конституира вътрешна икокореномическа оценка* (internal ecocorenomic estimatе), каквато е
икокореномическата
оценка
на
икокореномическия
ингредиент*
(ecocorenomic estimatе of the ecocorenomic ingredient) (вж. икокореномически
ингредиент). Според степента на приближаване от абстрактното към конкретното се разграничават (1) същностна икокореномическа оценка* (essential
ecocorenomic estimatе) и феноменна икокореномическа оценка* (phenomenal
ecocorenomic estimatе), общо понятие за които е диспозификатната икокореномическа оценка* (disposificational ecocorenomic estimatе) (вж. диспозификатен икономически диспозат), (2) трансцендентална икокореномическа оценка* (transcendental ecocorenomic estimatе) и инцендентална икокореномическа
оценка* (incendental ecocorenomic estimatе), общо понятие за които е ценденталната икокореномическа оценка* (cendental ecocorenomic estimatе) (вж.
цендентален икономически диспозат), (3) трансцентитална икокореномическа оценка* (transcentital ecocorenomic estimatе) [в т.ч. и ценностностна
икокореномическа оценка* (worth ecocorenomic estimatе)] и инцентинтална
икокореномическа оценка* (incentital ecocorenomic estimatе) [в т.ч. и предметна икокореномическа оценка* (obijective ecocorenomic estimatе), към която се
числят факторната икокореномическа оценка* (factor ecocorenomic estimatе)
и продуктовата икокореномическа оценка* (product conomic estimatе) и други], общо понятие за които е центиталната икокореномическа оценка*
(centital ecocorenomic estimatе) (вж. центитален икокореномически диспозат).
Икокореномическото съответствие (вж. икономическо съответствие)
между икокореномически оценяваният ингредиент и неговата икокореномическа оценка се представя от оценяващата икокореномическа функция* (estimating /estimation/ ecocorenomic function), при която икокореномически
оценяваният ингредиент е аргументът на тази функция, а икокореномическата
оценка [разглеждана още като обща икокореномическа оценка (total
ecocorenomic estimatе)] е нейният аргумент. Съотношението между общата ико100
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кореномическа оценка и икокореномически оценявания ингредиент е средната
икокореномическа оценка (average ecocorenomic estimatе), а съотношението
между диференциалния прираст на общата икокореномическа оценка и диференциалния прираст на икокореномически оценявания ингредиент е пределната икокореномическа оценка (marginal ecocorenomic estimatе), общо понятие за които е единичната икокореномическа оценка* (unitary ecocorenomic
estimatе). Разновидности на оценяващата икокореномическа функция са: (1)
принадлежностната оценяваща икокореномическа функция* (belongingary
estimating ecocorenomic function) и непринадлежностната оценяваща икокореномическа функция* (non-belongingary estimating ecocorenomic function); (2)
вътрешната оценяваща икокореномическа функция* (internal estimating
ecocorenomic function) и външната оценяваща икокореномическа функция*
(external estimating ecocorenomic function); (3) диспозификатната оценяваща
икокореномическа функция* (disposificational estimating ecocorenomic
function), ценденталната оценяваща икокореномическа функция* (cendental
estimating ecocorenomic function), центиталната оценяваща икокореномическа функция* (centital estimating ecocorenomic function) [към последната се
числят предметната оценяваща икокореномическа функция* (obijective
estimating ecocorenomic function), в т.ч. факторната оценяваща икокореномическа функция* (factor estimating ecocorenomic function) и продуктовата оценяваща икокореномическа функция* (protuct estimating ecocorenomic function)
и други].
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ (ecocorenomic potentiality)
(същото като потенциална икокореномическа синергия) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа потенциалност и икотехномическа потенциалност (общо понятие за икореномическа
потенциалност и икоуниреномическа потенциалност, които са негови разновидности); свита (конвулсирана) икокореномическа синергия* (ecocorenomic
synergy) [като икокореномически свитък* (ecocorenomic resultant
/convulation/)], намираща се в състояние на готовност да бъде при необходимост целенасочено използвана в икокореномическата дейност на някаква възпроизводствена икономическа единица за създаването на определено икокореномическо благо (вж. икокореномическа потенциалност [индивидуална продуктова]) (вж. икокореномическа дейност). При синергетично икокореномическо
кинетизиране* (synergetic ecocorenomic kinetation) потенциалната икокореномическа синергия (икокореномическата потенциалност, икокореномическият
101
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------свитък) се преобразува в кинетична икокореномическа синергия* (kinetic
ecocorenomic synergy) [същото като икокореномическа кинетичност*
(ecocorenomic kineticality) и като икокореномическа активност (вж. икокореномическа дейност)] (подобно на отпускане на свита пружина). Потенциалната
икокореномическа синергия е формата или още външното състояние на потенциалната икокореномическа енергия (последната в качеството й на икокореномическо съдържание). Тя е и форма (външно състояние) на потенциалния
икокореномически ингредиент. В това взаимоотношение потенциалната икокореномическа енергия е определяща, а потенциалната икокореномическа синергия е решаваща. Потенциалната икокореномическа синергия е целенасочено и
пълноценно самоорганизирана в икокореномическото възпроизводство потенциална икокореномическата енергия, така че при нейното активиране да може с
намалена икокореномическа ентропия (вж. икономическа ентропия) ефективно да бъде използвана при създаването на икокореномически ингредиент, удовлетворяващ определени икономически потребности. При тези условия свойствата на микроструктурата в потенциалната икокореномическа енергия стават
свойства на цялостност в потенциалната икокореномическа синергия, с което се
създават допълнителни възможности за използване на потенциалния икокореномически ингредиент (вж. синергетика). По аналогичен начин кинетичната
икокореномическа синергия (икокореномическата кинетичност, икокореномическата активност) е формата или още външното състояние на кинетичната
икокореномическа енергия (последната в качеството й на икокореномическо
съдържание [тя е и форма (външно състояние) на кинетичния икокореномически ингредиент]. {Потенциалната икокореномическа енергия е икокореномическата енергия, която е необходима да се въздейства отвън върху елементите
на някаква консервативна икокореномическа система (вж. консервативна
икономическа система) така че тя да приведе от дадено фактическо състояние в
някакво желано състояние, условно наречено нулево, и която е равна на икокореномическата работа. Кинетичната икокореномическа енергия е икокореномическата енергия на движението на елементите на икокореномическата система при определена тяхна скорост.}
Синергетичният потенциален икокореномически ингредиент е синергетичен кинетичен икокореномически ингредиент в състояние на синергетична свитост, т.е. е синергетична икокореномическа конвулвента* (synergetic
ecocorenomic conevulvent), а синергетичният кинетичeн икокореномически ингредиент е разтегнат синергетичен потенциален икокореномически ингредиент,
т.е. е синергетична икокореномическа еволвента* (synergetic ecocorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------evolvent), така че тук синергетичното икокореномическо активиране (преходът
от икокореномическа потенциалност към икокореномическа активност) е процес на синергетично икокореномическо разтягане (synergetic ecocorenomic
evolsion); други синоними на този процес са синергетична икокореномическа
екстензия* (synergetic ecocorenomic extension), синергетична икокореномическа еволвулсия* (synergetic ecocorenomic evolvulsion), синергетична икокореномическа деконвулсия* (synergetic ecocorenomic deconvulsion).
Според икономическата ингредиентност основни разповидности на икокореномическата потенциалност са (1) усвояващата икокореномическа потенциалност* (assimilating ecocorenomic potentiality) [входната икокореномическа потенциалност* (input ecocorenomic potentiality)] и (2) създаващата
икокореномическа потенциалност* (giving ecocorenomic potentiality) [изходната икокореномическа потенциалност* (output ecocorenomic potentiality)].
Според общностния икореномически статут разновидности на икокореномическата потенциалност са: (1) субтиикокореномическата потенциалност* (subtiecocorenomic potentiality) [в т.ч. усвояващата субтиикокореномическа потенциалност* (assimilating subtiecocorenomic potentiality) и създаващата субтиикокореномическа потенциалност* (giving subtiecocorenomic
potentiality)]; (2) обтиикокореномическата потенциалност* (obtiecocorenomic potentiality) [в т.ч. усвояващата обтиикокореномическа потенциалност*
(assimilating
obtiecocorenomic
potentiality)и
създаващата
обтиикокореномическа
потенциалност*
(giving
obtiecocorenomic
potentiality)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икокореномическата потенциалност са:
(1) уницентиталната икокореномическа потенциалност* (unicentital
ecocorenomic potentiality) {в т.ч. уницентиталната усвояваща икокореномическа потенциалност* (unicentital assimilating ecocorenomic potentiality) и
уницентиталната
създаваща
икокореномическа
потенциалност*
(unicentital giving ecocorenomic potentiality)};
(2)
трансцентиталната
икокореномическа
потенциалност*
(transcentital ecocorenomic potentiality) {в т.ч. трансцентиталната усвояваща
икокореномическа потенциалност* (transcentital assimilating ecocorenomic
potentiality) и трансцентиталната създаваща икокореномическа потенциалност* (transcentital giving ecocorenomic potentiality)};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) инцентиталната икокореномическа потенциалност* (incentital
ecocorenomic potentiality) {в т.ч. инцентиталната усвояваща икокореномическа потенциалност* (incentital assimilating ecocorenomic potentiality) и инцентиталната създаваща икокореномическа потенциалност* (incentital
giving ecocorenomic potentiality)};
(4) центиталната икокореномическа потенциалност* (centital
ecocorenomic potentiality) {в т.ч. центиталната усвояваща икокореномическа
потенциалност* (centital assimilating ecocorenomic potentiality) и центиталната създаваща икокореномическа потенциалност* (centital giving
ecocorenomic potentiality)}.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икокореномическата потенциалност са:
(1) унисъзидателната икокореномическа потенциалност* (unimaking
ecocorenomic potentiality) {в т.ч. унисъзидателната усвояваща икокореномическа потенциалност* (unimaking assimilating ecocorenomic potentiality) и унисъзидателната създаваща икокореномическа потенциалност* (unimaking
giving ecocorenomic potentiality)};
(2) съзидателната икокореномическа потенциалност* (making
ecocorenomic potentiality) {в т.ч. съзидателната усвояваща икокореномическа
потенциалност* (making assimilating ecocorenomic potentiality) и съзидателната създаваща икокореномическа потенциалност* (making giving
ecocorenomic potentiality)};
(3) изпълнителната икокореномическа потенциалност* (implementary
ecocorenomic potentiality) {в т.ч. изпълнителната усвояваща икокореномическа потенциалност* (implementary assimilating ecocorenomic potentiality) и
изпълнителната
създаваща
икокореномическа
потенциалност*
(implementary giving ecocorenomic potentiality)};
(4) творческата икокореномическа потенциалност* (creative
ecocorenomic potentiality) {в т.ч. творческата усвояваща икокореномическа
потенциалност* (creative assimilating ecocorenomic potentiality) и творческата създаваща икокореномическа потенциалност* (creative giving ecocorenomic potentiality)};
(5)
работната
икокореномическа
потенциалност*
(working
ecocorenomic potentiality) {в т.ч. работната усвояваща икокореномическа
потенциалност* (working assimilating ecocorenomic potentiality) и работната
създаваща икокореномическа потенциалност* (working giving ecocorenomic
potentiality)};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(6) сътворителната икокореномическа потенциалност* (creating
ecocorenomic potentiality) {в т.ч. сътворителната усвояваща икокореномическа потенциалност* (creating assimilating ecocorenomic potentiality) и сътворителната създаваща икокореномическа потенциалност* (creating giving
ecocorenomic potentiality)}.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на икокореномическата потенциалност са:
(1)
възпроизводствената
икокореномическа
потенциалност*
(reproductional ecocorenomic potentiality) {в т.ч. възпроизводствената усвояваща икокореномическа потенциалност* (reproductional assimilating
ecocorenomic potentiality) и възпроизводствената създаваща икокореномическа потенциалност* (reproductional giving ecocorenomic potentiality)};
(2) производствената икокореномическа потенциалност* (production
ecocorenomic potentiality) {в т.ч. производствената усвояваща икокореномическа потенциалност* (production assimilating ecocorenomic potentiality) и
производствената
създаваща
икокореномическа
потенциалност*
(production giving ecocorenomic potentiality)};
(3) разменната икокореномическа потенциалност* (exchange
ecocorenomic potentiality) {в т.ч. разменната усвояваща икокореномическа
потенциалност* (exchange assimilating ecocorenomic potentiality) и разменната създаваща икокореномическа потенциалност* (exchange giving ecocorenomic potentiality)};
(4) разпределителната икокореномическа потенциалност* (distribution
ecocorenomic potentiality) {в т.ч. разпределителната усвояваща икокореномическа потенциалност* (distribution assimilating ecocorenomic potentiality) и
разпределителната
създаваща
икокореномическа
потенциалност*
(distribution giving ecocorenomic potentiality)};
(5) потребителната икокореномическа потенциалност* (consumption
ecocorenomic potentiality) {в т.ч. потребителната усвояваща икокореномическа потенциалност* (consumption assimilating ecocorenomic potentiality) и
потребителната
създаваща
икокореномическа
потенциалност*
(consumption giving ecocorenomic potentiality)};
(6)
стопанствената
икокореномическа
потенциалност*
(proecounirenomizing ecocorenomic potentiality) {в т.ч. стопанствената усвояваща икокореномическа потенциалност* (proecounirenomizing assimilating
ecocorenomic potentiality) и стопанствената създаваща икокореномическа
потенциалност* (proecounirenomizing giving ecocorenomic potentiality)};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(7) следпроизводствената икокореномическа потенциалност* (postproduction ecocorenomic potentiality) {в т.ч. следпроизводствената усвояваща
икокореномическа потенциалност* (post-production assimilating ecocorenomic
potentiality) и следпроизводствената създаваща икокореномическа потенциалност* (post-production giving ecocorenomic potentiality)};
(8) предипотребителната икокореномическа потенциалност* (beforeconsumption ecocorenomic potentiality) {в т.ч. предипотребителната усвояваща икокореномическа потенциалност* (before-consumption assimilating
ecocorenomic potentiality) и предипотребителната създаваща икокореномическа потенциалност* (before-consumption giving ecocorenomic potentiality)};
(9) посредническата икокореномическа потенциалност* (intermediationary ecocorenomic potentiality) {в т.ч. посредническата усвояваща икокореномическа потенциалност* (intermediationary assimilating ecocorenomic
potentiality)
и
посредническата
създаваща
икокореномическа
потенциалност* (intermediationary giving ecocorenomic potentiality)};
(10) бизнес икокореномическа потенциалност* (business ecocorenomic
potentiality) {в т.ч. бизнес усвояваща икокореномическа потенциалност*
(business assimilating ecocorenomic potentiality) и бизнес създаваща икокореномическа потенциалност* (business giving ecocorenomic potentiality)};
(11) алокативна икокореномическа потенциалност* (allocative
ecocorenomic potentiality) {в т.ч. алокативна усвояваща икокореномическа
потенциалност* (allocative assimilating ecocorenomic potentiality) и алокативна създаваща икокореномическа потенциалност* (allocative giving
ecocorenomic potentiality)}.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ (ecocorenomic potentiality)
(ки) – във:
икокореномическа потенциалност;
създаваща икокореномическа потенциалност (вж. икокореномическа
потенциалност);
усвояваща икокореномическа потенциалност (вж. икокореномическа
потенциалност).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ПРИРОДА (ecocorenomic nature) – същото като
икокореномическо естество.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ПРИРОДА (ecocorenomic nature) (ки) – във:
икокореномическа природа (същото като икокореномическо естество);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типична икокореномическа природа (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА РЕАЛНОСТ (ecocorenomic reality) (ки) – във:
външна икокореномическа реалност (вж. икокореномическа даденост);
вътрешна икокореномическа реалност (вж. икокореномическо естество).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (ecocorenomic system) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа система и икотехномическа система (общо понятие за икореномическа система и
икоуниреномическа система, които са негови разновидности); обобщаващо понятие за отразен в човешкото съзнание (индивидуално, групово или обществено) икокореномически обект (икокореномическо явление или процес), обикновено разглеждан (интерпретиран) като множество от икокореномически компоненти (в т.ч. икокореномически елементи и икокореномически връзки),
свързани помежду си в определено единство или цялостност (вж. икономическа
емерджентност). Тя е проективно икокореномическо отражение (projective
ecocorenomic reverberation /reflection/) на икокореномическия обект в човешкото
съзнание, не съществува обективно, служи като инструмент на човешкото познание и е гносеологично понятие. Даден икокореномически обект е единствен,
но той може да има различни отражения в съзнанието в зависимост от обхвата
и характера на отразяването и затова на него да съответствува съвкупност от
нееднакви икокореномически системи.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
СПЕЦИСУБСТАНЦИЯ*
(ecocorenomic
specisubstance) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СПЕЦИСУБСТАНЦИЯ (ecocorenomic specisubstance) (ки) – във:
икокореномическа специсубстанция (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
типична икокореномическа специсубстанция (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
СПЕЦИСУПЕРСТАНТА*
(ecocorenomic
specisuperstant) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СПЕЦИСУПЕРСТАНТА (ecocorenomic specisuperstant) (ки) – във:
икокореномическа специсуперстанта (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
типична икокореномическа специсуперстанта (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СПЕЦИСЪЩНОСТ* (ecocorenomic speciessence)
– вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СПЕЦИСЪЩНОСТ (ecocorenomic speciessence)
(ки) – във:
икокореномическа специсъщност (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
типична икокореномическа специсъщност (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СПЕЦИФЕНОСТ* (ecocorenomic specipheness) –
вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СПЕЦИЦЕННОСТНОСТ* (ecocorenomic speciworthness) – вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СУБССЪЩНОСТ* (ecocorenomic subsessence) –
вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СУБССЪЩНОСТ (ecocorenomic subsessence) (ки)
– във:
икокореномическа субссъщност (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
типична икокореномическа субссъщност (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИЯ (ecocorenomic substance) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа субстанция и икотехномическа субстанция [те формират вид икокореномически диспозат* (ecocorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и
се съотнасят помежду си както икокореномическо явление към икокореномическа същност]; вътрешно същество /основание/ (вътрешно-присъщо същество)
на икокореномическия предмет (икокореномически предмет по същество) [или
още вътрешно икокореномическо същество /основание/* (internal
ecocorenomic foundation)]; субстанция на икокореномическия предмет; една от
двете разновидности на икокореномическия субстрат и една от двете разновидности на икокореномическия смисъл. Тя е основанието на икокореномическия предмет, което притежава потенциалната способност (като уплътнена кинетичност) да го променя целенасочено според икономическия интерес на общностната икономическа единица, която го притежава. Затова в нея се съдържа
източникът на икокореномическото развитие. Начинът на реализиране на
икокореномическата субстанция е икокореномическата суперстанта. Икокореномическата субстанция и икокореномическата суперстанта са категории на
съществото /основанието/ на икокореномическия предмет* (foundation of
the ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на това същество. Икокореномическата субстанция се снема
в икокореномическата суперстанта: икокореномическата суперстанта е икокореномическата субстанция в снет вид. Икокореномическата суперстанта е скрита в икокореномическата субстанция, а икокореномическата субстанция [която
е първичното (примитивното) и определящото същество на икокореномическия
предмет] се разкрива чрез икокореномическата суперстанта [която е вторичното (производното) и решаващото същество на икокореномическия предмет]
(вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. икокореномически субстрат
и икокореномически суперстрат (икокореномическа супформа), както и икокореномически смисъл и икокореномически супсенс (икокореномическа феносуперстанта).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИЯ (ecocorenomic substance) (ки) –
във:
икокореномическа субстанция;
съдържателна икокореномическа субстанция (вж. икокореномически
субстрат и икокореномически суперстрат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностна икокореномическа субстанция (вж. икокореномически смисъл и икокореномически супсенс);
типичен икокореномическа субстанция (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСФЕНОСТ* (ecocorenomic subspheness) – вж.
дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСФОРМА* (ecocorenomic subsform) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСФОРМА (ecocorenomic subsform) (ки) – във:
икокореномическа субсформа (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
типична икокореномическа субсформа (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
СУБСЦЕННОСТНОСТ*
(ecocorenomic
subsworthness) – вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
СУПЕРССЪЩНОСТ*
(ecocorenomic
supersessence) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СУПЕРССЪЩНОСТ (ecocorenomic supersessence)
(ки) – във:
икокореномическа суперссъщност (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
типична икокореномическа суперссъщност (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СУПЕРСТАНТА* (ecocorenomic superstant) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа суперстанта и икотехномическа суперстанта [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]; външно същество
/основание/ (външно-представено същество) на икокореномическия предмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[или още външно икокореномическо същество /основание/* (external
ecocorenomic foundation)] и начин на реализиране на икокореномическата субстанция (на субстанцията на икокореномическия предмет) [или още начин на
икокореномическо реализиране* (ecocorenomic realization way)]; суперстанта
на икокореномическата субстанция. Икокореномическата суперстанта е външен
израз на достигнатия етап от промените в икокореномическата субстанция по
пътя към достигането икономическата цел (по този път една икокореномическа
суперстанта се сменя с друга). Тя е едната от двете разновидности на икокореномическия суперстрат (на икокореномическата супформа) и една от двете
разновидности на икокореномическия супсенс (на икокореномическата феносуперстанта). Икокореномическата субстанция и икокореномическата суперстанта са категории на съществото /основанието/ на икокореномическия
предмет* (foundation of the ecocorenomic thing), като в частност представляват
относително различни степени (равнища) на това същество. Икокореномическата субстанция се снема в икокореномическата суперстанта: икокореномическата суперстанта е икокореномическата субстанция в снет вид. Вж. икокореномически субстрат и икокореномически суперстрат (икокореномическа супформа), както и икокореномически смисъл и икокореномически супсенс (икокореномическа феносуперстанта).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СУПЕРСТАНТА (ecocorenomic superstant) (ки) –
във:
икокореномическа суперстанта;
типична икокореномическа суперстанта (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
феноменна икокореномическа суперстанта (вж. икокореномически смисъл и икокореномически супсенс);
формална икокореномическа суперстанта (вж. икокореномически субстрат и икокореномически суперстрат).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СУПЕРСФЕНОСТ* (ecocorenomic superspheness)
– вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СУПЕРСФОРМА* (ecocorenomic supersform) –
вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СУПЕРСФОРМА (ecocorenomic supersform) (ки) –
във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическа суперсформа (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
типична икокореномическа суперсформа (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
СУПЕРСЦЕННОСТНОСТ*
(ecocorenomic
supersworthness) – вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СУПФОРМА* (ecocorenomic supform) – същото
като икокореномически суперстрат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СУПФОРМА (ecocorenomic supform) (ки) – във:
икокореномическа супформа (същото като икокореномически суперстрат;
вж. също релевантен диалектически икокореномически ингредиент);
типична икокореномическа супформа (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СУСТИСЪЩНОСТ* (ecocorenomic sustiessence) –
вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СУСТИСЪЩНОСТ (ecocorenomic sustiessence)
(ки) – във:
икокореномическа сустисъщност (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
типична икокореномическа сустисъщност (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СУСТИФЕНОСТ* (ecocorenomic sustipheness) –
вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СУСТИФОРМА* (ecocorenomic sustiform) – вж.
дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СУСТИФОРМА (ecocorenomic sustiform) (ки) –
във:
икокореномическа сустиформа (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типична икокореномическа сустиформа (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СУСТИЦЕННОСТНОСТ* (ecocorenomic sustiworthness) – вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СЪЩИНА* (ecocorenomic matter), икокореномически есконтент, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от икономическа същина и икотехномическа същин; вътрешно
битие (вътрешно-присъщо битие) на икокореномическия предмет [или още
вътрешно икокореномическо битие* (internal ecocorenomic being)]; същина на
икокореномическия предмет; общо понятие за икокореномическа същност и
икокореномическо съдържание: икокореномическата същност и икокореномическото съдържание са двете основни разновидности на икокореномическата
същина. Последната представлява или икокореномическа същност, или икокореномическо съдържание. Тя е едно от понятията на икокореномиката. В рамките на икокореномическата същина икокореномическото съдържание играе
ролята на определящата страна, а икокореномическата същност – на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в икономиката). Начинът на изявяване
на икокореномическата същина е икокореномическото проявление (икокореномическата феноформа). Икокореномическата същина и икокореномическото
проявление са категории на битието на икокореномическия предмет* (being
of the ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на това битие. Икокореномическата същина се снема в икокореномическото проявление: икокореномическото проявление е икокореномическата същина в снет вид. Икокореномическото проявление е скрито в икокореномическата същина, а икокореномическата същина [която е първичното
(примитивното) и определящото битие на икокореномическия предмет] се разкрива чрез икокореномическото проявление [което е вторичното (производното) и решаващото битие на икокореномическия предмет]. Специфично за определеността на икокореномическата същина е, че в нейните граници (респ. в
границите на икокореномиката) има взаимозависимост между икономическата
същина и икотехномическата същина [те формират вид икокореномически
диспозат* (ecocorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икокореномическо явление към икокореномическа същност].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СЪЩИНА (ecocorenomic matter) (ки) – във:
икокореномическа същина;
икокореномическа същина и икокореномическо проявление;
типична икокореномическа същина (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СЪЩИНА И ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ПРОЯВЛЕНИЕ* (ecocorenomic matter and ecocorenomic manifestation) (*) – фундаментални икокореномически категории от висока степен на общност, отразяващи общи форми на икокореномиката и на икокореномическото познание,
произтичащи от икокореномическата същина и икокореномическото проявление. Върху взаимоотношението между икокореномическата същина и икокореномическото проявление (то е диалектически противоречиво) възниква строго
подредена съвкупност от понятия на методологията на икокореномическата теория (като диалектически понятия) в контекста на икокореномическото битие* (ecocorenomic being), чрез които екзистенциално се обосновава и реализира икокореномическата ингредиентност за целите на конституирането, класифицирането и обяснението на икокореномическите системи* (ecocorenomic
systems) (вж. икономическа система). Най-общо, икокореномическата същина и
икокореномическото проявление се съотнасят помежду си като вътрешна и
външна страна (като вътрешни и външни характеристики) на битието на икокореномическите предмети. Икокореномическата същина се снема в икокореномическото проявление: икокореномическото проявление е икокореномическата същина в снет вид. Във взаимоотношението между икокореномическата
същина и икокореномическото проявление икокореномическата същина играе
ролята на определящата страна, а икокореномическото проявление – на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в икономиката). Икокореномическата същина и икокореномическото проявление могат да образуват многоравнищна икокореномика (респ. многоравнищна икокореномическа система като
нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята на икокореномическа същина по отношение на следващото равнище и на икокореномическо
проявление по отношение на предходното равнище.
Икокореномическата същина е вътрешното битие на икокореномическия предмет. Икокореномическата същина е общо понятие за икокореномическа същност и икокореномическо съдържание: икокореномическата същност и
икокореномическото съдържание са двете основни разновидности на икокореномическата същина. Последната представлява или икокореномическа същ114
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност, или икокореномическо съдържание. От своя страна икокореномическото
проявление е външното битие на икокореномическия предмет (в т.ч. и на икокореномическия обект и на икокореномическата система), неговият експлицитен израз. То е начин на изявяване (в т.ч. начин на съществуване и начин на
изразяване) на икокореномическата същина. Икокореномическото проявление е
общо понятие за икокореномическо явление и икокореномическа форма: икокореномическото явление и икокореномическата форма са двете основни разновидности на икокореномическото проявление. Последното представлява или
икокореномическо явление, или икокореномическа форма. От това следва, че
зависимостта между икокореномическата същина и икокореномическото проявление има две разновидности: зависимост между икокореномическата същност и икокореномическото явление или зависимост между икокореномическото съдържание и икокореномическата форма.
а. Икокореномическа същност и икокореномическо явление
Икокореномическата същност е вътрешната определеност на икокореномическия предмет. Икокореномическата същност е непосредствено неизразима (непосредствено невидима, скрита) определеност в икономиката, която
обаче е опосредствано изразима (опосредствано видима, открита) посредством
икокореномическото явление. Икокореномическата същност се разкрива чрез
икокореномическото явление. Икокореномическото явление е външната определеност на икокореномическия предмет Икокореномическото явление е непосредствено изразима (непосредствено видима, открита) определеност в икономиката и наред с това е опосредствено изразяваща същностната икокореномическа определеност. Икокореномическото явление е начинът на изразяване
(в т.ч. и на измерване) на икокореномическата същност.
Икокореномическата същност и икокореномическото явление са категории
на определеността на икокореномическите предмети, като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази определеност. Икокореномическата същност се снема в икокореномическото явление: икокореномическото явление е икокореномическата същност в снет вид. В по-общ план
икокореномическата същност и икокореномическото явление могат да образуват многоравнищна икокореномика (респ. многоравнищна икокореномическа
система като нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята на
икокореномическа същност по отношение на следващото равнище и на икокореномическо явление по отношение на предходното равнище. Ако се перефразира Г. Хегел, може да се твърди, че икокореномическата същност се явява, а
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическото явление е явление на икокореномическата същност. Икокореномическата същност е скрита в икокореномическото явление, но тя е става познаваема чрез познаването на икокореномическото явление. Затова постигането на икокореномическата същност чрез изучаването на икокореномическото явление е задача на икокореномическата наука. Икокореномическата същност и икокореномическото явление са универсални характеристики на обектната икокореномика, като в процеса на икокореномическото познание*
(economic cognition) (вж. икономическото познание) (последното в лицето на
икокореномическите системи, на системната икокореномика) те встъпват като
степени на постигането (на разкриването) на икокореномическия обект. Икокореномическата същност и икокореномическото явление са неразривно свързани
помежду си, без обаче да са тъждествени (К. Маркс твърди, че ако формата на
проявление и същността на нещата непосредствено съвпадаха, то тогава всяка
наука би била излишна).
Във взаимоотношението между икокореномическата същност и икокореномическото явление икокореномическата същност играе ролята на определящата страна, а икокореномическото явление – на решаващата страна. Те са намират в противоречиво единство: макар и по-богато икокореномическото явление е явление на икокореномическото си същност, а икокореномическата същност се изразява от икокореномическото си явление. Икокореномическото явление е по-богато от икокореномическата същност, тъй като то включва в себе
си не само разкриването на икокореномическата същност, на същностните
връзки на икокореномическия обект (респ. на икокореномическата система), но
и всички случайни отношения и особености на обекта. Икокореномическите
явления са по-динамични и променливи, докато икокореномическата същност
образува нещо запазващо се във всички изменения в икокореномическия обект
(респ. в икокореномическата система). В крайна сметка обаче икокореномическата същност също се променя. Затова теоретичното познание на икокореномическата същност е свързано с разкриването на законите на развитието на обекта, на икокореномическите закони (ecocorenomic laws) (вж. икономически закон).
б. Икокореномическо съдържание и икокореномическа форма
Икокореномическото съдържание е вътрешното състояние на икокореномическия предмет Икокореномическото съдържание е не само икокореномическият състав, но и единството на всички съставни елементи на икокореномическия предмет (на икокореномическия обект и на икокореномическата сис116
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тема), на неговите свойства, вътрешни процеси и връзки и затова определя неговата специфика (вж. специфика на икономическата система). Икокореномическата форма е външното състояние на икокореномическия предмет и начинът на съществуване на икокореномическото съдържание, на съдържанието
на икокореномическия предмет. Икокореномическата форма е организацията на
икокореномическото съдържание, системата от устойчиви икокореномически
връзки* (ecocorenomic ionnections) (тяхната подреденост) (вж. икономическа
връзка), изразява се в икокореномическата структура* (ecocorenomic
structure) (вж. икономическа структура) и в икокореномическото многообразие* (ecocorenomic manifold) (вж. икономическо многообразие) и определя характера на икокореномическата система* (character of the ecocorenomic
system) (вж. характер на икономическата система). Икокореномическата
форма е начинът на съхраняване на икокореномическия хомеостазис*
(ecocorenomic homeostasis) (вж. икономически хомеостазис).
Икокореномическото съдържание и икокореномическата форма са категории на състоянието на икокореномическите предмети, като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на това състояние.
Икокореномическото съдържание се снема в икокореномическата форма: икокореномическата форма е икокореномическото съдържание в снет вид. В пообщ план икокореномическото съдържание и икокореномическата форма могат
да образуват многоравнищна икокореномика (респ. многоравнищна икокореномическа система като нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята на икокореномическо съдържание по отношение на следващото равнище и на икокореномическа форма по отношение на предходното равнище.
Във взаимоотношението между икокореномическото съдържание и икокореномическата форма икокореномическото съдържание играе ролята на определящата страна, а икокореномическата форма – на решаващата страна. Те са
намират в противоречиво единство: макар и по-богата икокореномическата
форма е форма на икокореномическото си съдържание, а икокореномическото
съдържание се обхваща от икокореномическата си форма. В развитието на противоположността между тях икокореномическата форма е по-консервативният,
а икокореномическото съдържание – по-динамичният елемент. В процеса на
това развитие се достига до положение, когато настъпва непреодолимо противоречие между икокореномическото съдържание и икокореномическата форма:
дадената икокореномическа форма не може повече да бъде начин на съществуване на икокореномическото си съдържание и на запазване на икокореномическия хомеостазис. Настъпва смяна на една икокореномическа форма с друга (на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------един икокореномически хомеостазис с друг), която става форма на новото икокореномическо съдържание (и на новото икокореномическо качество), получило се в резултат на значимите и основни изменения в него (в т.ч. и на икокореномическото количество).
в. Зависимости между разновидностите на икокореномическата същина и на икокореномическото проявление
Между икокореномическата същност и икокореномическото явление, от
една страна, и икокореномическото съдържание и икокореномическата форма,
от друга (в качеството им на разновидности на икокореномическата същина и
на икокореномическото проявление), съществуват определени зависимости,
което показва, че те не са взаимноизключащи се (дихотомни) понятия, а, напротив, при тях има взаимно проникване и те образуват общи разновидности.
(1) По-специално, както икокореномическата същност, така и икокореномическото явление (всяка поотделно) могат да имат както съдържание (като
тяхно вътрешно състояние), така и форма (като тяхно външно състояние и начин на съществуване на тяхното съдържание). В този смисъл по отношение на
икокореномическата същност се конституират (а) същностно икокореномическо съдържание* (essential ecocorenomic content) [съдържание на икокореномическата същност; икокореномическа косъщност* (ecocorenomic
coessence)], което е вътрешното състояние на икокореномическата същност, и
(б) същностна икокореномическа форма* (essential ecocorenomic form) [форма на икокореномическата същност; икокореномическа фосъщност*
(ecocorenomic foessence)], което е начинът на съществуване на съдържанието на
икокореномическата същност.
От своя страна, по отношение на икокореномическото явление се конституират (а) феноменно икокореномическо съдържание* (phenomenal
ecocorenomic content) [съдържание на икокореномическото явление; икокореномически кофеномен* (ecocorenomic cophenomenon)], което е вътрешното
състояние на икокореномическото явление, и (б) феноменна икокореномическа форма* (phenomenal ecocorenomic form) [форма на икокореномическото
явление; икокореномически фофеномен* (ecocorenomic fophenomenon)], което
е начинът на съществуване на съдържанието на икокореномическото явление.
(2) Друг е случаят, когато икокореномическото явление на дадена икокореномическа същност е форма на проявление на някакво икокореномическо съдържание, стоящо зад икокореномическата същност. Тогава икокореномическото съдържание изпълнява ролята на икокореномическа същност, така че тя е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съдържателна икокореномическа същност* (contential ecomomic essence)
(съдържанието като същност), а икокореномическата форма изпълнява ролята
на икокореномическо явление, така че то е формално икокореномическо явление* (formal ecocorenomic phenomenon) (формата като явление). В общия
случай обаче ролята на икокореномическа същност може да се изпълнява не
само от съдържателни, но и от други икокореномически ингредиенти, а ролята
на икокореномическо явление да се изпълнява не само от формални, но също и
от други икокореномически ингредиенти.
(3) При определени предпоставки (особено в същностно-стратифицираните
икокореномически системи) дадена икокореномическа същност може на различни равнища да се проявява в различни икокореномически явления, а дадено
икокореномическо явление може при различни равнища да е явление на различни икокореномически същности.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ* (ecocorenomic essence) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа
същност и икотехномическо съшност; вътрешна определеност (вътрешноприсъща определеност) на икокореномическия предмет [или още вътрешна
икокореномическа определеност* (internal ecocorenomic determinancy)]; същност на икокореномическия предмет; непосредствено неизразима (непосредствено невидима, скрита) определеност на икокореномическия предмет, която
обаче е опосредствено изразима (опосредствено видима, открита) посредством
икокореномическото явление; една от двете разновидности на икокореномическата същина и една от двете разновидности на икокореномическия смисъл;
едно от понятията на икокореномиката. Начинът на изразяване (в т.ч. и на
измерване) на икокореномическата същност е икокореномическото явление.
Икокореномическата същност и икокореномическото явление са категории на
определеността на икокореномическия предмет* (determinancy of the
ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази определеност. Икокореномическата същност се снема в
икокореномическото явление: икокореномическото явление е икокореномическата същност в снет вид. Икокореномическото явление е скрито в икокореномическата същност, а икокореномическата същност [която е първичната (примитивната) и определящата определеност на икокореномическия предмет] се
разкрива чрез икокореномическото явление [което е вторичната (производната)
и решаващата определеност на икокореномическия предмет] (вж. определящо и
решаващо в икономиката). Специфично за определеността на икокореномичес119
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ката същност е, че в нейните граници (респ. в границите на икокореномиката)
има взаимозависимост между икономическата същност и икотехномическата
същност [те формират вид икокореномически диспозат* (ecocorenomic
disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както
икокореномическо
явление
към
икокореномическа
същност].
Вж.
икокореномическа същина и икокореномическо проявление.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ (ecocorenomic essence) (ки) – във:
запасова икокореномическа същност (вж. икокореномически ексосмисъл
и икокореномически ексосупсенс);
икокореномическа същност;
субстанциална икокореномическа същност (вж. икокореномически смисъл и икокореномически супсенс);
субстатна икокореномическа същност (вж. икокореномически ексосмисъл и икокореномически ексосупсенс);
суперстантивна икокореномическа същност (вж. икокореномически
смисъл и икокореномически супсенс);
съдържателна икокореномическа същност (вж. икокореномическа същина и икокореномическо проявление);
типична икокореномическа същност (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ТИПОДАДЕНОСТ* (ecocorenomic typodatum
/factuality/) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ТИПОПРИРОДА* (ecocorenomic typonature) – вж.
релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ТИПОСУПФОРМА* (ecocorenomic typosupform)
– вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ТИПОСЪЩИНА* (ecocorenomic typomatter) – вж.
релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ТИПОФЕНОФОРМА* (ecocorenomic typophenoforma) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ТРИАДА* (ecocorenomic triad) (*) – комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа триада и
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
равностепенни икокореномически монади, където от своя страна всяка икокореномическа монада е едноравнищен диалектически формат от икокореномически понятия* (ecocorenomic concepts /conceptions/) (вж. икономическо понятие), между които по едноравнищни двойки (една или повече от една) са установени отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Затова икокореномическата триада е триравнищен диалектически формат от триравнищни тройки (от 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 триравнищните тройки от понятия (между едностепенните икокореномически триади) като цяло (две или повече от две тройки) отново са установени отношения
на определящо и решаващо в икокореномиката. Така че отношенията на определящо и решаващо тук се установяват (1) по отношение на степените на триадата (те са определени от степените на трите изграждащи я монади), (2) по отношение на трите равнища на триадата и (3) по отношение едновременно на
степените и равнищата на триадата. Според броя на степените разновидности
на икокореномическата триада са: (1) едностепенната икокореномическа триада (при една триравнищна тройка от понятия); (2) двустепенната
икокореномическа триада (при две триравнищни тройки от понятия,
образуващи една двойка с отношения на определящо и решаващо в
икокореномиката); (3) тристепенната икокореномическа триада (при три
триравнищни тройки от понятия, образуващи три двойки с отношения на
определящо и решаващо в икокореномиката); (4) многостепенната
икокореномическа триада (при повече от три триравнищни тройки от понятия,
образуващи множество от двойки с отношения на определящо и решаващо в
икокореномиката). Икокореномическата триада е съставна част на
икокореномическата мултиада.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ТРИАДА (ecocorenomic duad) (ки) – във:
двустепенна икокореномическа триада;
едностепенна икокореномическа триада;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическа триада;
многостепенна икокореномическа триада;
натуритатна едностепенна икокореномическа триада (същото като икокореномически натуритат);
тристепенна икокореномическа триада;
тристратификатна двустепенна икокореномическа триада (същото като
икокореномически тристратификат);
тристратна едностепенна икокореномическа триада (същото като икокореномически тристрат);
фактитатна едностепенна икокореномическа триада (същото като икокореномически фактитат).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (ecocorenomic pheness) [съкратено от
феноменно-изразена (phenomenally-expressed) икокореномическа ценност] (*) –
икономическа феност и икотехномическа феност взети заедно в тяхното цялостно единство; феноменна определеност на икокореномическата ценностност; неосредствено-измерима и непосредствено-оценявана от социума (от хората и от обществото като цяло) способност на икокореномическите блага*
(ecocorenomic goods) (вж. икономически блага) да осигуряват неговото (на социума) съществуване и икокореномическо възпроизводство* (ecocorenomic
reproduction) (вж. икономическо възпроизводство); външен начин на изразяване на типичния икокореномически предмет и на икокореномическата ценностност; типичен начин за означаване (на изразяване) на икокореномическото явление (т.е. е типично икокореномическо явление), чрез което се проявява нетрансценденталната (апостериорната) икокореномическа същност; една от двете
разновидности на типичния икокореномически диспозант (другата му разновидност е икокореномическата ценностност) и елемент на типичния икокореномически диспозат. Икокореномическата феност е опредметено икокореномическа ценностност (objectified ecocorenomic worthness). Същото е като икокореномически субтиинцентит и като инцентитално икокореномическо субтиучастие.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ (ecocorenomic pheness) (ки) – във:
запасова икокореномическа феност (вж. икокореномически ексосмисъл и
икокореномически ексосупсенс);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------запасова инцентитална икокореномическа феност (същото като запасов
икокореномически субтиинцентит и като запасово инцентитално икокореномическо субтиучастие);
изпълнителна икокореномическа феност (същото като изпълнителен икокореномически субтиинцентит и като изпълнително инцентитално икокореномическо субтиучастие);
икокореномическа феност (същото като икокореномически субтиинцентит и като инцентитално икокореномическо субтиучастие);
работна икокореномическа феност (същото като работен икокореномически субтиинцентит и като работно инцентитално икокореномическо субтиучастие);
субстатна икокореномическа феност (вж. икокореномически ексосмисъл
и икокореномически ексосупсенс);
субстатна икокореномическа феност (същото като субстатен икокореномически субтиинцентит и като субстатно инцентитално икокореномическо
субтиучастие);
сустатантна икокореномическа феност (същото като сустатантен икокореномически субтиинцентит и като сустатантно инцентитално икокореномическо субтиучастие);
сустатитна икокореномическа феност (същото като сустатитен икокореномически субтиинцентит и като сустатитно инцентитално икокореномическо субтиучастие);
съзидателна икокореномическа феност (същото като съзидателен икокореномически субтиинцентит и като съзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие);
сътворителна икокореномическа феност (същото като сътворителен икокореномически субтиинцентит и като сътворително инцентитално икокореномическо субтиучастие);
творческа икокореномическа феност (същото като творчески икокореномически субтиинцентит и като творческо инцентитално икокореномическо
субтиучастие);
унисъзидателна икокореномическа феност (същото като унисъзидателен
икокореномически субтиинцентит и като унисъзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСУБСТАНЦИЯ* (ecocorenomic phenosubstance) – същото като субстанциално икокореномическо явление (вж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент, икокореномически смисъл и икокореномически супсенс).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСУБСТАНЦИЯ (ecocorenomic phenosubstance) (ки) – във:
икокореномическа феносубстанция [същото като субстанциално икокореномическо явление (вж. дерелевантен диалектически икокореномически
ингредиент, икокореномически смисъл и икокореномически супсенс)];
типична икокореномическа феносубстанция (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ФЕНОСУПЕРСТАНТА*
(ecocorenomic
phenosuperstant) – същото като суперстантивно икокореномическо явление и
като икокореномически супсенс (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент, икокореномически смисъл и икокореномически супсенс).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСУПЕРСТАНТА (ecocorenomic phenosuperstant) (ки) – във:
икокореномическа феносуперстанта [същото като суперстантивно икокореномическо явление и като икокореномически супсенс (вж. дерелевантен
диалектически икокореномически ингредиент, икокореномически смисъл и икокореномически супсенс)];
типична икокореномическа феносуперстанта (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОФОРМА* (ecocorenomic phenoform) – същото като икокореномическо проявление (вж. също дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОФОРМА (ecocorenomic phenoform) (ки) –
във:
икокореномическа феноформа [същото като икокореномическо проявление (вж. също дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент)];
типична икокореномическа феноформа (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент и релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ФОРМА* (ecocorenomic form) (*) – комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа форма и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномическа форма; външно състояние (външно-представено състояние)
на икокореномическия предмет [или още външно икокореномическо състояние (external ecocorenomic state /condition/)] и начин на съществуване на икокореномическото съдържание (на съдържанието на икокореномическия предмет) [или още начин на икокореномическо съществуване /съществувание/*
(ecocorenomic existence way)]; форма на икокореномическото съдържание; едно
от понятията на икокореномиката. Икокореномическата форма е организацията
на икокореномическото съдържание, системата от устойчиви икокореномически връзки* (ecocorenomic ionnections) (тяхната подреденост) (вж. икономическа
връзка), изразява се в икокореномическата структура* (ecocorenomic
structure) (вж. икономическа структура) и в икокореномическото многообразие* (ecocorenomic manifold) (вж. икономическо многообразие) и определя характера на икокореномическата система* (character of the ecocorenomic
system) (вж. характер на икономическата система). Икокореномическата
форма е начинът на съхраняване на икокореномическия хомеостазис*
(ecocorenomic homeostasis) (вж. икономически хомеостазис). Тя е едната от двете разновидности на икокореномическото проявление (на икокореномическата
феноформа) и една от двете разновидности на икокореномическия суперстрат (на икокореномическата супформа). Икокореномическото съдържание и
икокореномическата форма са категории на състоянието на икокореномическия предмет* (state /condition/ of the ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това състояние. Икокореномическото съдържание се снема в икокореномическата форма: икокореномическата форма е икокореномическото съдържание в снет вид. Специфично за
определеността на икокореномическата форма е, че в нейните граници (респ. в
границите на икокореномиката) има взаимозависимост между икономическата
форма и икотехномическата форма [те формират вид икокореномически диспозат* (ecocorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят
помежду си както икокореномическо явление към икокореномическа същност].
Вж. икокореномическа същина и икокореномическо проявление.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ФОРМА (ecocorenomic form) (ки) – във:
субстанциална икокореномическа форма (вж. икокореномически субстрат и икокореномически суперстрат);
икокореномическа форма;
суперстантивна икокореномическа форма (вж. икокореномически субстрат и икокореномически суперстрат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностна икокореномическа форма (вж. икокореномическа същина и
икокореномическо проявление);
типична икокореномическа форма (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
феноменна икокореномическа форма (вж. икокореномическа същина и
икокореномическо проявление).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ФОСУБСТАНЦИЯ* (ecocorenomic fosubstance) –
същото като субстанциална икокореномическа форма (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент, икокореномически субстрат и
икокореномически суперстрат).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ФОСУБСТАНЦИЯ (ecocorenomic fosubstance)
(ки) – във:
икокореномическа фосубстанция [същото като субстанциална икокореномическа форма (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент, икокореномически субстрат и икокореномически суперстрат)];
типична икокореномическа фосубстанция (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ФОСУПЕРСТАНТА* (ecocorenomic fosuperstant)
– същото като суперстантивна икокореномическа форма (вж. дерелевантен
диалектически икокореномически ингредиент, икокореномически субстрат и
икокореномически суперстрат).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ФОСУПЕРСТАНТА (ecocorenomic fosuperstant)
(ки) – във:
икокореномическа фосуперстанта [същото като суперстантивна икокореномическа форма (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент, икокореномически субстрат и икокореномически суперстрат)];
типична икокореномическа фосуперстанта (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ФОСЪЩНОСТ* (ecocorenomic foessence) – вж.
дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ФОСЪЩНОСТ (ecocorenomic foessence) (ки) –
във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическа фосъщност (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
типична икокореномическа фосъщност (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ФОФЕНОСТ* (ecocorenomic fopheness) – вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ФОЦЕННОСТНОСТ* (ecocorenomic foworthness)
– вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТНОСТ* (ecocorenomic worthness) – вж.
релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ АКТЗАПАС* (ecocorenomic asstock) – същото като
запасов икокореномически актив (вж. икокореномически ексосубстрат и
икокореномически ексосуперстрат).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ АКТИВ* (ecocorenomic assets) (*) – икономически
актив и икотехномически актив взети заедно в тяхното цялостно единство; типичен начин за означаване (на изразяване) на икокореномическата форма (т.е.
е типична икокореномическа форма); външно състояние (форма или външно-присъщо състояние) на типичния икокореномически предмет и на икокореномическия контив; начин на съществуване на икокореномическия контив;
една от двете разновидности на типичния икокореномически специфант (другата му разновидност е икокореномическият контив) и елемент на типичния икокореномически специфат. Икокореномическият актив е организацията на икокореномическия контив, системата от устойчиви икокореномически връзки*
(ecocorenomic connections) (вж. икономическа връзка) (тяхната подреденост),
изразява се в икокореномическата структура* (ecocorenomic structure) (вж.
икономическа структура) и в икокореномическото многообразие*
(ecocorenomic manifold /diversity/) (вж. икономическо многообразие) и определя
характера на икокореномическата система* (character of the economic
system) (вж. характер на икономическата система). Икокореномическият актив е начинът на съхраняване на икокореномическия хомеостазис* (economic
homeostasis) (вж. икономически хомеостазис). Той е едната от двете разновидности на типичното икокореномическо проявление (на типичната икокореномическа феноформа) и една от двете разновидности на типичния икокорено127
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически суперстрат (на типичната икокореномическа супформа). Икокореномическият контив и икокореномическият актив са категории на състоянието
на типичния икокореномически предмет, като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това състояние. Икокореномическият контив се снема в икокореномическия актив: икокореномическият актив е
икокореномическият контив в снет вид. Икокореномическият актив е скрит в
икокореномическия контив, а икокореномическият контив [който е първичното
(примитивното) и определящото състояние на типичния икокореномически
предмет] се разкрива чрез икокореномическия актив [който е вторичното (производното) и решаващото състояние на типичния икокореномически предмет]
(вж. определящо и решаващо в икономиката). Разновидностите на икокореномическия актив се конституират най-вече според това, към каква разновидност
на икокореномическата ценностност, икокореномическата феност, икокореномическия субстат и икокореномическия запас принадлежи активът. Икокореномическата полезностност и икокореномическата стойностност са ценостностни икокореномически активи в качеството си на икокореномически
фоценностности. Вж. икокореномическа същина и икокореномическо проявление.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ АКТИВ (ecocorenomic assets) (ки) – във:
запасов икокореномически актив (вж. икокореномически ексосубстрат
и икокореномически ексосуперстрат);
икокореномически актив;
субстатен икокореномически актив (вж. икокореномически ексосубстрат и икокореномически ексосуперстрат);
феностен икокореномически актив (вж. икокореномическа ексосъщина и
икокореномическо ексопроявление);
ценностностен икокореномически актив (вж. икокореномическа ексосъщина и икокореномическо ексопроявление).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ АКТСУБСТАТ* (ecocorenomic assubstatum) – същото като субстатен икокореномически актив (вж. икокореномически ексосубстрат и икокореномически ексосуперстрат).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ БИТЕРИОН* (ecocorenomic biterion) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически
битерион и икотехномически битерион [в границите на икокореномиката те
образуват вид икокореномически диспозат* (ecocorenomic disposate) (вж. ико128
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически диспозат) и се съотнасят помежду си както икокореномическо явление към икокореномическа същност]; значим частен случай на двустепенната
икокореномическа монада (последната като двустепенен едноравнищен диалектически формат), 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) (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). 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 икокореномическа 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 икокореномическия интериорат, а икокореномическото явление,
икокореномическата форма и икокореномическата суперстанта са икокореномически екстериони, които в своята съвкупност образуват икокореномическия
екстериорат. От своя страна, икокореномическият диспозат, икокореномическият специфат и икокореномическият сустат са икокореномически битериони,
които в своята съвкупност образуват икокореномическия битериорат. Вж.
външно и вътрешно в икономиката.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ БИТЕРИОРАТ* (ecocorenomic biteriorate) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически битериорат и икотехномически битериорат [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]; съвкупност от йерархично взаимодействащи си икокореномически битериони, към която се числят
(а) икокореномическият диспозат (който е диспозатна двустепенна икокореномическа монада и приема формата на икокореномически диспозификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е икокореномическата същност и външна
(и решаваща) страна е икокореномическото явление, (б) икокореномическият
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------специфат (който е специфатна двустепенна икокореномическа монада и приема формата на икокореномически спецификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е икокореномическото съдържание и външна (и решаваща) страна е
икокореномическата форма, (в) икокореномическият сустат (който е сустатна двустепенна икокореномическа монада и приема формата на икокореномически сустатификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е икокореномическата субстанция и външна (и решаваща) страна е икокореномическата субстанта (вж. определящо и решаващо в икономиката) (вж. фиг. 1, където: тънката стрелка е знак за общо понятие, а дебелата – знак за група от понятия; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите – идентични понятия).
Вътрешна (първична и определяща) страна на икокореномическия битериорат е
икокореномическият интериорат, състоящ се от икокореномическата същност,
икокореномическото съдържание и икокореномическата субстанция, които са
вътрешните (първичните и определящите) страни на икокореномическите битериони. Външна (вторична и решаваща) страна на икокореномическия битериорат е икокореномическият екстериорат, състоящ се от икокореномическото
явление, икокореномическата форма и икокореномическата суперстанта, които
са външните (вторичните и решаващите) страни на икокореномическите битериони. Икокореномическият битериорат е триравнищна икокореномическа йерархия (нейните равнища са икокореномическият диспозат, икокореномическият специфат и икокореномическият сустат) и в това си качество образува икокореномическия реалититат, който е едносъставна реалититатна двустепенна икокореномическа триада. В него се конституират и установяват три битериоратни двустепенни икокореномически дуади: (1) икокореномическият диспецификат, която е диспецификатна двустепенна икокореномическа дуада [от
своя страна съставен от (а) икокореномическия специфат, който тук изпълнява
ролята на първична и определяща страна, и (б) икокореномическия диспозат,
който тук изпълнява ролята на вторична и решаваща страна]; (2) икокореномическият специсустификат, който е специсустификатна двустепенна икокореномическа дуада [от своя страна съставен от (а) икокореномическия сустат,
който тук изпълнява ролята на първична и определяща страна, и (б) икокореномическия специфат, който тук изпълнява ролята на вторична и решаваща страна]; (3) икокореномическият дисустификат, който е дисустификатна двустепенна икокореномическа дуада [от своя страна съставена от (а) икокореномическата сустат, който тук изпълнява ролята на първична и определяща страна, и
(б) икокореномическия диспозат, който тук изпълнява ролята на вторична и
решаваща страна].
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------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Икокореномическа
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Икокореномически
диспозант

Икокореномич.
същност

Икокореномич.
явление

Икокореномически
диспозат

Икокореном. специфант

Икокорен.
съдържание

Икокореномич.
форма

Икокореномически
специфат

Икокореномически
сустант

Икокорен.
субстанция

Икокорен.
суперстанта

Икокореномически
сустат

Икокорен.
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Икокореном.
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Икокореном.
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Икокореном. натуритат

Икокореном. фактитат

Икокорен. тристратификант

Икокорен. тристратификат

Икокореном.
реалититат

Фиг. 1. Икокореномически битериорат (тристратификатна двустепенна икокореномическа
триада; икокореномически реалититат; икокореномически тристратификат)

ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИИНГРЕДИЕНТ* (ecocorenomic diingredient) –
същото като диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПЕЦИФАНТ* (ecocorenomic dispecifant)
(съкратено от икокореномически диспозант и икокореномически специфант), икокореномически есфеномормант, (*) – комбинация (съчетание или
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------включваща икономическа дизюнкция) от икономически диспецифант и икотехномически диспецифант [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]; общо понятие за икокореномически диспозант и икокореномически специфант, които са негови разновидности и които като двойка
образуват икокореномическия диспецифат (последният в качеството му на
едностепенна икокореномическа дуада, в частност на диспецифатна едностепенна икокореномическа дуада). Разновидност е на понятието за икокореномически тристрант. Тъй като икокореномическият диспозант е общо понятие за
икокореномическа същност и икокореномическо явление, а икокореномическият специфант е общо понятие за икокореномическо съдържание и икокореномическа форма, икокореномическият диспецифант е общо понятие за същност,
явление, съдържание и форма в икокореномиката и затова се покрива с понятието за икокореномически есфеномормант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПEЦИФАНТ (ecocorenomic dispecifant) (ки) –
във:
икокореномически диспeцифант;
типичен икокореномически диспeцифант (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПЕЦИФАТ* (ecocorenomic dispecifate), диспецифатна едностепенна икокореномическа дуада, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически диспецифат и
икотехномически диспецифат [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]; едностепенна икокореномическа дуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е диспецифатна едностепенна икокореномическа дуада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически диспозант и икокореномически специфант, между които има отношения
на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо
в икокореномиката). Разновидност е на понятието за икокореномически тристрат. Всеки икокореномически предмет може да се интерпретира като икокореномически диспецифат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на
диспозант (който е негова диспецифатна определеност) и специфант (който е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------негово диспецифатно състояние). Икокореномическият специфант е първичен и
определящ по отношение на икокореномическия диспозант; той едновременно
е специфант на икокореномическия предмет и специфант на диспозанта на икокореномическия предмет. Икокореномическият диспозант е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия специфант; той едновременно е диспозант на икокореномическия предмет и диспозант на специфанта на икокореномическия предмет.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПEЦИФАТ (ecocorenomic dispecifate) (ки) –
във:
икокореномически диспeцифат;
типичен икокореномически диспeцифат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПЕЦИФИКАНТ* (ecocorenomic dispecificant)
(*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически диспецификант и икотехномически диспецификант (то е или икономически диспицификант, или икотехномически диспецификант, но не и двата
заедно в тяхното цялостно единство [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]; общо понятие за икокореномически диспозат
(същото като икокореномически диспозификат) и икокореномически специфат
(същото като икокореномически спецификат), които са негови разновидности и
които като двойка образуват икокореномическия диспецификат (последният в
качеството му на двустепенна икокореномическа дуада, в частност на диспецификатна двустепенна икокореномическа дуада). Разновидност е на понятието
за икокореномически тристратификант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПEЦИФИКАНТ (ecocorenomic dispecificant)
(ки) – във:
икокореномически диспeцификант;
типичен икокореномически диспeцификант (вж. релевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПЕЦИФИКАТ* (ecocorenomic dispecificate)
(съкратено от икокореномически диспозат и икокореномически специфат),
диспецификатна двустепенна икокореномическа дуада, икокореномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------есфеноформатат, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от икономически диспецификат и икотехномически диспецификат
[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];
двустепенна икокореномическа дуада (двустепенен двуравнищен диалектически формат, така че е диспецификатна двустепенна икокореномическа дуада),
състояща се от взаимодействащи си (а) икокореномически диспозат (същото
като икокореномически диспозификат и от своя страна съставен от икокореномическата същност и икокореномическото явление) и (б) икокореномически
специфат (същото като икокореномически спецификат и от своя страна съставен от икокореномическото съдържание и икокореномическата форма), между
които (а) и (б) има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката
(вж. определящо и решаващо в икономиката) (всяка една от тези две съставни
части е двустепенна икокореномическа монада) (вж. фиг. 1, където: тънката
стрелка е знак за общо понятие, а дебелата – знак за група от понятия; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите – идентични понятия). В
това се качество икокореномическият диспецификат е едносъставна двустепенна икокореномическа дуада* (one-complex two-stage ecocorenomic duad)
(вж. двустепенна икокореномическа дуада), състояща се от четири елемента
(същност, явление, съдържание и форма), всеки един от които е едносъставно
икокореномическо понятие* (ecocorenomic concept /conception/) (вж. икономическо понятие). Наред с това, обаче, икокореномическият диспецификат може
да се разглежда и като двусъставна едностепенна икокореномическа дуада*
(two-complex one-stage ecocorenomic duad) (вж. едностепенна икокореномическа
дуада), състояща се от два елемента (диспозат и специфат), всеки един от които
(от своя страна) е двусъставно икокореномическо понятие. Икокореномическият диспецификат е разновидност на понятието за икокореномически тристратификат. Всеки икокореномически предмет може да се интерпретира като
икокореномически диспозификат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на диспозат (който е негова диспецификатна определеност) и специфат
(който е негово диспецификатно състояние). Икокореномическият специфат е
първичен и определящ по отношение на икокореномическия диспозат; той
едновременно е специфат на икокореномическия предмет и специфат на диспозата на икокореномическия предмет. Икокореномическият диспозат е вторичен
и решаващ по отношение на икокореномическия специфат; той едновременно е
диспозат на икокореномическия предмет и диспозат на специфата на икокоре134
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия предмет. Икокореномическият диспецификат се покрива с икокореномическия есфеноформатат, тъй като и двете понятия са представляват
една и съща двустепенна икокореномическа дуада (в първия случай като дуада
от две двустепенни монади, а във втория – като монада от две едностепенни
дуади).
Икокореномически есфеноформант

Икокорен. есфеноформат

Икокореномическа
същина

Икокореном. проявление

Икокореномически
диспозант

Икокореномич.
същност

Икокореномич.
явление

Икокореномически
диспозат

Икокоремич. специфант

Икокорен.
съдържание

Икокореномич.
форма

Икокореномически
специфат

Икокореном. феноформат

Икокорен.
диспецификат
реалитат
Икокорен.
есфеноформатат

Икокорен. дисспецифант

Икокореном.
диспецифат
Икокорен. есфеноформатант

Икокореномич. есконтентат

Икокорен. диспецификант

Фиг. 1. Икокореномически диспецификат (диспецификатна двустепенна икокореномическа
дуада; икокореномически есфеноформат)

ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПEЦИФИКАТ (ecocorenomic dispecificate)
(ки) – във:
икокореномически диспeцификат;
типичен икокореномически диспeцификат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПЕЦИФИТ* (ecocorenomic dispecifite), диспецифитна едностепенна икокореномическа монада, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически диспецифит
и икотехномически диспецифит (общо понятие за икореномически диспецифит
и икоуниреномически диспецифит, които са негови разновидности); единство
на икокореномическия диспозант и икокореномическия специфант и затова е
едностепенна икокореномическа монада, в частност – диспецифитна едностепенна икокореномическа мултиада. Тъй като икокореномическият диспозант е
общо понятие за икокореномическа същност и икокореномическо явление, а
икокореномическият специфант е общо понятие за икокореномическо съдържание и икокореномическа форма, икокореномическият диспицифит е тяхното
единството като общи понятия. Той е разновидност на икокореномическия конфант. Вж. икокореномически есфеноформататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПEЦИФИТ (ecocorenomic dispecifite) (ки) –
във:
икокореномически диспeцифит;
икокореномически диспeцифит (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически диспeцифит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПЕЦИФИТ* (ecocorenomic dispecifite) (като
разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент), диспецифитна едностепенна типична икокореномическа монада, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически
диспецифит и икотехномически диспецифит (общо понятие за икореномически
диспецифит и икоуниреномически диспецифит, които са негови разновидности); единство на икокореномическия диспозант и икокореномическия специфант и затова е едностепенна типична икокореномическа монада, в частност –
диспецифитна едностепенна типична икокореномическа мултиада (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент). Тъй като икокореномическият диспозант е общо понятие за икокореномическа същност и икокореномическо явление, а икокореномическият специфант е общо понятие за икокореномическо съдържание и икокореномическа форма, икокореномическият диспицифит е тяхното единството като общи понятия. Той е разновидност на типичния икокореномически конфант. Вж. икокореномически есфеноформататит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПЕЦИФИТИТ* (ecocorenomic dispecifitite),
диспецифититна двустепенна икокореномическа монада, (*) – комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически диспецифитит и икотехномически диспецифитит (общо понятие за икореномически
диспецифитит и икоуниреномически диспецифитит, които са негови разновидности); единство на икокореномическия диспозат и икокореномическия специфат (като двойки от икокореномическа същност и икокореномическо явление и от икокореномическо съдържание и икокореномическа форма) [той е
двойка от (1) единството на икокореномическата същност и икокореномическото съдържание и (2) единството на икокореномическото явление и икокореномическата форма] и затова е двустепенна икокореномическа монада, в частност
диспцифититна двустепенна икокореномическа монада). Той е разновидност
на икокореномическия конфикант. Вж. икокореномически есфеноформататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПEЦИФИТИТ (ecocorenomic dispecifitite)
(ки) – във:
икокореномически диспeцифитит;
икокореномически диспeцифитит (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически диспeцифитит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПЕЦИФИТИТ* (ecocorenomic dispecifitite)
(като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент), диспецифититна двустепенна типична икокореномическа монада, (*)
– комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически диспецифитит и икотехномически диспецифитит (общо понятие за икореномически диспецифитит и икоуниреномически диспецифитит, които са негови разновидности); единство на икокореномическия диспозат и икокореномическия специфат (като двойки от икокореномическа същност и икокореномическо явление и от икокореномическо съдържание и икокореномическа форма)
[той е двойка от (1) единството на икокореномическата същност и икокореномическото съдържание и (2) единството на икокореномическото явление и икокореномическата форма] и затова е двустепенна типична икокореномическа
монада, в частност диспцифититна двустепенна типична икокореномическа
монада) (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент). Той е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидност на типичния икокореномически конфикант. Вж. икокореномически есфеноформататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОАКТИВ* (ecocorenomic dispoasset) – вж.
дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗАНТ* (ecocorenomic disposant) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически
диспозант и икотехномически диспозант [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]; общо понятие за икокореномическа същност и икокореномическо явление, които са негови разновидности и които като
двойка образуват икокореномическия диспозат (последният в качеството му на
двустепенна икокореномическа монада и същото като икокореномически диспозификат). Икокореномическият диспозант е една от разновидностите на икокореномическия диспецифант и на икокореномическия дисустант. Вж. икокореномически диспозанти.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗАНТ (ecocorenomic disposant) (ки) – във:
икокореномически диспозант;
типичен икокореномически диспозант (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗАПАС* (ecocorenomic dispostock) – вж.
дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗАТ* (ecocorenomic disposate), икокореномически диспозификат, диспозатна двустепенна икокореномическа монада, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономически диспозат и икотехномически диспозат [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]; вид двустепенна икокореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, имащ
вида на икокореномически диспозификат, така че е диспозатна двустепенна
икокореномическа монада), състояща се от взаимодействащи си икокореномическа същност и икокореномическо явление, общо понятие за които е икокоре138
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическият диспозант и между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Той е
една от разновидностите на икокореномическия диспецификант и на икокореномическия дисустатификант. Всеки икокореномически предмет може да с е
интерпретира като икокореномически диспозат, т.е. като диалектически противоречиво единство на същност (която е негова диспозитивна вътрешна определеност) и явление (което е негова диспозитивна външна определеност). Икокореномическата същност е първична и определяща по отношение на икокореномическото явление; тя едновременно е същност на икокореномическия предмет
и същност на явлението на икокореномическия предмет. Икокореномическото
явление е вторично и решаващо по отношение на икокореномическата същност; то едновременно е явление на икокореномическия предмет и явление на
същността на икокореномическия предмет. Вж. икокореномически диспозанти.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗАТ (ecocorenomic disposate) (ки) – във:
икокореномически диспозат;
типичен икокореномически диспозат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗИТ* (ecocorenomic disposite) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически
доспозит и икотехномически диспозит (общо понятие за икореномически доспозит и икоуниреномически диспозит, които са негови разновидности); икокореномически предмет като цялостност от икокореномическа същност (която е
вид икокореномически институтит) и икокореномическо явление (което е вид
икокореномически ексститутит), като цялостност на негова същностна вътрешна (скрита) и феноменна външна (разкрита) страна; диспозитна цялостна
конституираност (диспозитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия
обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта)
системно отражение в човешкото съзнание] или още диспозитна единична цялостна икокореномическа конституираност* (dispositive single entire
ecocorenomic constitution /constitutivity/); икокореномическа същност и икокореномическо явление в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на
две икокореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); цялостна определеност на икокореномическия предмет. Разновидност е на икокореномическия конститутит. В границите на икокореномическия диспозит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическата същност и икокореномическото явление са относително
различни диспозитни степени (равнища) на конституираността на икокореномическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic thing).
Икокореномическата същност се снема в икокореномическото явление: икокореномическото явление е икокореномическата същност в снет вид. Първопричината на икокореномическото явление е скрита в икокореномическата същност, а икокореномическата същност [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икокореномическия предмет] се разкрива чрез
икокореномическото явление [което е вид вторична (производна) и решаваща
конституираност на икокореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо
в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия диспозит
са обектният икокореномически диспозит* (object ecocorenomic disposite)
(диспозитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически
диспозит* (system ecocorenomic disposite) (диспозитът на икокореномическата
система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗИТ (ecocorenomic disposite) (ки) – във:
икокореномически диспозит;
икокореномически диспозит (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически диспозит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗИТ* (ecocorenomic disposite) (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически
доспозит и икотехномически диспозит (общо понятие за икореномически доспозит и икоуниреномически диспозит, които са негови разновидности); типичен икокореномически предмет като цялостност от икокореномическа същност
(която е вид типичен икокореномически институтит) и икокореномическо явление (което е вид типичен икокореномически ексститутит), като цялостност
на негова същностна вътрешна (скрита) и феноменна външна (разкрита) страна;
диспозитна цялостна конституираност (диспозитна вътрешноприсъща и
външнопредставена конституираност) на типичния икокореномически предмет
[в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или
още диспозитна единична цялостна типична икокореномическа консти140
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------туираност* (dispositive single entire typical ecocorenomic constitution
/constitutivity/) (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икокореномическа същност и икокореномическо явление в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типични икокореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); цялостна определеност на типичния
икокореномически предмет. Разновидност е на типичния икокореномически
конститутит. В границите на икокореномическия диспозит икокореномическата същност и икокореномическото явление са относително различни диспозитни степени (равнища) на конституираността на типичния икокореномически предмет* (constitution /constitutivity/ of the typical ecocorenomic thing).
Икокореномическата същност се снема в икокореномическото явление: икокореномическото явление е икокореномическата същност в снет вид. Първопричината на икокореномическото явление е скрита в икокореномическата същност, а икокореномическата същност [която е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на типичния икокореномически предмет] се разкрива чрез икокореномическото явление [което е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на типичния икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия диспозит са обектният икокореномически диспозит* (object
ecocorenomic disposite) (диспозитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически диспозит* (system ecocorenomic disposite) (диспозитът
на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗИФИКАТ (ecocorenomic disposificate)
(ки) – във:
типичен икокореномически диспозификат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОКОНТИВ* (ecocorenomic dispoconassets) –
вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОСПЕЦИТИТ* (ecocorenomic dispospecitite) – вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ДИСПОСПЕЦИФИТ*
(ecocorenomic
dispospecifite) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
141

1546

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОДЕВЕНОМИКА
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСПЕЦИФИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОСПЕЦИФИТ (ecocorenomic dispospecifite)
(ки) – във:
икокореномически диспоспецифит (вж дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически диспоспецифит (вж дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОСУБСТАТ* (ecocorenomic disposubstatum)
– вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОСУСТАТИТ* (ecocorenomic disposustatite)
– вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОСУСТИТ* (ecocorenomic disposustite) –
вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОСУСТИТ (ecocorenomic disposustite) (ки)
– във:
икокореномически диспосустит (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически диспосустит (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ* (ecocorenomic dispotant) – същото
като икокореномически субтицентит и като центитално икокореномическо
субтиучастие (вж. и релевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ (ecocorenomic dispotant) (ки) – във:
изпълнителен икокореномически диспотант (същото като изпълнителен
икокореномически субтицентит и като изпълнително центитално икокореномическо субтиучастие);
икокореномически диспотант (същото като икокореномически субтицентит и като центитално икокореномическо субтиучастие);
работен икокореномически диспотант (същото като работен икокореномически субтицентит и като работно центитално икокореномическо субтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателен икокореномически диспотант (същото като съзидателен икокореномически субтицентит и като съзидателно центитално икокореномическо субтиучастие);
сътворителен икокореномически диспотант (същото като сътворителен
икокореномически субтицентит и като сътворително центитално икокореномическо субтиучастие);
творчески икокореномически диспотант (същото като творчески икокореномически субтицентит и като творческо центитално икокореномическо субтиучастие);
унисъзидателен икокореномически диспотант (същото като унисъзидателен икокореномически субтицентит и като унисъзидателно центитално икокореномическо субтиучастие).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАТ* (ecocorenomic dispotate) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ* (ecocorenomic dispotite) – същото
като икокореномически субтиуницентит и като уницентитално икокореномическо субтиучастие (вж. и релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ (ecocorenomic dispotite) (ки) – във:
изпълнителен икокореномически диспотит (същото като изпълнителен
икокореномически субтиуницентит и като изпълнително уницентитално икокореномическо субтиучастие);
икокореномически диспотит (същото като икокореномически субтиуницентит и като уницентитално икокореномическо субтиучастие);
работен икокореномически диспотит (същото като работен икокореномически субтиуницентит и като работно уницентитално икокореномическо
субтиучастие);
съзидателен икокореномически диспотит (същото като съзидателен икокореномически субтиуницентит и като съзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие);
сътворителен икокореномически диспотит (същото като сътворителен
икокореномически субтиуницентит и като сътворително уницентитално икокореномическо субтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творчески икокореномически диспотит (същото като творчески икокореномически субтиуницентит и като творческо уницентитално икокореномическо субтиучастие);
унисъзидателен икокореномически диспотит (същото като унисъзидателен икокореномически субтиуницентит и като унисъзидателно уницентитално
икокореномическо субтиучастие).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТАНТ* (ecocorenomic disustant) (съкратено от икокореномически диспозант и икокореномически сустант), икокореномически сусенс, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически дисустант и икотехномически дисустант [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];
общо понятие за икокореномически диспозант и икокореномически сустант,
които са негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия дисустат (последният в качеството му на едностепенна икокореномическа
дуада, в частност на дисустатна едностепенна икокореномическа дуада). Разновидност е на понятието за икокореномически тристрант. Тъй като икокореномическият диспозант е общо понятие за икокореномическа същност и икокореномическа явление, а икокореномическият сустант е общо понятие за икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта, икокореномическият дисустант е общо понятие за същност, явление, субстанция и суперстанта
в икокореномиката и затова се покрива с понятието за икокореномически сусенс.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТАНТ (ecocorenomic disustant) (ки) – във:
икокореномически дисустант;
типичен икокореномически дисустант (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТАТ* (ecocorenomic disustate), дисустатна
едностепенна икокореномическа дуада, (*) – комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от икономически дисустат и икотехномически дисустат [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]; едностепенна икокореномическа дуада (едностепенен двурав144
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нищен диалектически формат, така че е дисустатна едностепенна икокореномическа дуада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически диспозант и икокореномически сустант, между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Разновидност е на понятието за икокореномически тристрат. Всеки
икокореномически предмет може да се интерпретира като икокореномически
дисустат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на диспозант (който
е негова дисустатна определеност) и сустант (който е негово дисустатно същество). Икокореномическият сустант е първичен и определящ по отношение на
икокореномическия диспозант; той едновременно е сустант на икокореномическия предмет и сустант на диспозанта на икокореномическия предмет. Икокореномическият диспозант е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия сустант; той едновременно е диспозант на икокореномическия
предмет и диспозант на сустанта на икокореномическия предмет.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТАТ (ecocorenomic disustate) (ки) – във:
икокореномически дисустат;
типичен икокореномически дисустат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТИТ* (ecocorenomic disustite), дисуститна
едностепенна икокореномическа монада, (*) – комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от икономически дисустит и икотехномически дисустит (общо понятие за икореномически дисустит и икоуниреномически дисустит, които са негови разновидности); единство на икокореномическия диспозант и икокореномическия сустант и затова е едностепенна икокореномическа монада, в частност – дисуститна едностепенна икокореномическа монада. Тъй като икокореномическият диспозант е общо понятие за икокореномическа същност и икокореномическо явление, а икокореномическият
сустант е общо понятие за икокореномическа субстанция и икокореномическа
суперстанта, икокореномическият дисустит е тяхното единство като общи понятия. Икокореномическият дисустит е разновидност на икокореномическия
конфант. Вж. икокореномически сусенстатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТИТ (ecocorenomic disustite) (ки) – във:
икокореномически дисустит;
икокореномически дисустит (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икокореномически дисустит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТИТ* (ecocorenomic disustite) (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент), дисуститна едностепенна типична икокореномическа монада, (*) – комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически дисустит и икотехномически дисустит (общо понятие за икореномически дисустит
и икоуниреномически дисустит, които са негови разновидности); единство на
икокореномическия диспозант и икокореномическия сустант и затова е едностепенна типична икокореномическа монада, в частност – дисуститна едностепенна типична икокореномическа монада (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент). Тъй като икокореномическият диспозант е общо
понятие за икокореномическа същност и икокореномическо явление, а икокореномическият сустант е общо понятие за икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта, икокореномическият дисустит е тяхното единство
като общи понятия. Икокореномическият дисустит е разновидност на типичния
икокореномически конфант. Вж. икокореномически сусенстатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТИФИКАНТ* (ecocorenomic disustificant)
(*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически дисустификант и икотехномически дисустификант [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]; общо понятие за икокореномически диспозат (същото като икокореномически диспозификат) и икокореномически сустат (същото като икокореномически сустификат) , които са негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия дисустификат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа дуада, в частност на дисустификатна двустепенна икокореномическа дуада). Разновидност е на понятието за икокореномически тристратификант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТИФИКАНТ (ecocorenomic disustificant)
(ки) – във:
икокореномически дисустификант;
типичен икокореномически дисустификант (вж. релевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТИФИКАТ* (ecocorenomic disustificate)
(съкратено от икокореномически диспозат и икокореномически сустат), дисустификатна двустепенна икокореномическа дуада, икокореномически
сусенсат, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически дисустификат и икотехномически дисустификат [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]; двустепенна икокореномическа дуада (двустепенен двуравнищен диалектически формат, така че е дисустификатна двустепенна икокореномическа дуада), състояща се от взаимодействащи си (а) икокореномически диспозат (същото като икокореномически диспозификат и от своя страна съставен от икокореномическатасъщност и икокореномическото явление) и (б) икокореномически сустат
(същото като икокореномически сустификат и от своя страна съставен от икокореномическата субстанция и икокореномическата суперстанта), между които (а) и (б) има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката
(вж. определящо и решаващо в икономиката) (всяка една от тези две съставни
части е двустепенна икокореномическа монада) (вж. фиг. 1, където: тънката
стрелка е знак за общо понятие, а дебелата – знак за група от понятия; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите – идентични понятия). В
това се качество икокореномическият дисустификат е едносъставна двустепенна икокореномическа дуада* (one-complex two-stage ecocorenomic duad)
(вж. двустепенна икокореномическа дуада), състояща се от четири елемента
(същност, явление, субстанция и суперстанта), всеки един от които е едносъставно икокореномическо понятие* (ecocorenomic concept /conception/) (вж.
икономическо понятие). Наред с това, обаче, икокореномическият дисустификат може да се разглежда и като двусъставна едностепенна икокореномическа дуада* (two-complex one-stage ecocorenomic duad) (вж. едностепенна икокореномическа дуада), състояща се от два елемента (дизпозат и сустат), всеки
един от които (от своя страна) е двусъставно икокореномическо понятие. Икокореномическият дисустификат е разновидност на понятието за икокореномически тристратификат. Всеки икокореномически предмет може да се интерпретира като икокореномически дисустификат, т.е. като диалектически противоречиво единство на сустат (който е негово дисустификатно същество) и диспозат (който е негова дисустификатна определеност). Икокореномическият сустат
е първичен и определящ по отношение на икокореномическия диспозат; той
едновременно е сустат на икокореномическия предмет и сустат на диспозата на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическия предмет. Икокореномическият диспозат е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия сустат; той едновременно е диспозат на икокореномическия предмет и дисспозат на сустата на икокореномическия предмет. Икокореномическият дисустификат се покрива с икокореномическия сусенстат, тъй като и двете понятия са представляват една и съща двустепенна икокореномическа дуада (в първия случай като дуада от две двустепенни
монади, а във втория – като монада от две едностепенни дуади).

Икокореномич. сусенс

Икокореномич. сусенсат

Икокореномически
смисъл

Икокореномически
супсенс

Икокореномически
диспозант

Икокореномич.
същност

Икокореномич.
явление

Икокореномически
диспозат

Икокореномически
сустант

Икокорен.
субстанция

Икокорен
суперстанта

Икокореномически
сустат

Икокорен.
дисустант

Икокореном.
дисустат
Икокореном.
сусенстант

Икокореномически
сенстат

Икокореном. супсенстат

Икокорен. дисустификант

Икокорен.
дисустификат
реалитат

Икокорен.
сусенстат

Фиг. 1. Икокореномически дисустификат (дисустификатна двустепенна икокореномическа
дуада; икокореномически сусенстат)

ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТИФИКАТ (ecocorenomic disustificat) (ки)
– във:
икокореномически дисустификат;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икокореномически дисустификат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТИФИТИТ* (ecocorenomic disustifitite),
дисустифититна двустепенна икокореномическа монада, (*) – комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически дисустифитит и икотехномически дисустифитит (общо понятие за икореномически дисустифитит и икоуниреномически дисустифитит, които са негови разновидности); единство на икокореномическия диспозат и икокореномическия
сустат (като двойки от икокореномическя същност и икокореномическо явление и от икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта) [той
е двойка от (1) единството на икокореномическата същност и икокореномическата субстанция и (2) единството на икокореномическото явление и икокореномическата суперстанта] и затова е двустепенна икокореномическа монада, в
частност дисустифититна двустепенна икокореномическа монада). Икокореномическият дисустифитит е разновидност на икокореномическия конфикант.
Вж. икокореномически сусенстатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТИФИТИТ (ecocorenomic disustifitite) (ки)
– във:
икокореномически дисустифитит;
икокореномически дисустифитит (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически дисустифитит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСУСТИФИТИТ* (ecocorenomic disustifitite)
(като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент), дисустифититна двустепенна типична икокореномическа монада, (*)
– комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически дисустифитит и икотехномически дисустифитит (общо понятие за
икореномически дисустифитит и икоуниреномически дисустифитит, които са
негови разновидности); единство на икокореномическия диспозат и икокореномическия сустат (като двойки от икокореномическа същност и икокореномическо явление и от икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта) [той е двойка от (1) единството на икокореномическата същност и икокореномическата субстанция и (2) единството на икокореномическото явление
и икокореномическата суперстанта] и затова е двустепенна типична икокоре149
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа монада, в частност дисустифититна двустепенна типична икокореномическа монада (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент). Икокореномическият дисустифитит е разновидност на типичния икокореномически конфикант. Вж. икокореномически сусенстатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОБИТЕРИОН* (ecocorenomic exobiterion) (*)
– комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексобитерион и икотехномически ексобитерион; операционален начин за
означаване (на изразяване) на икокореномическия битерион; значим частен
случай на двустепенната икокореномическа ексомонада (последната като
двустепенен едноравнищен диалектически формат), 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) (вж.
определящо и решаващо в икокореномиката). Разновидности на икокореномическия ексобитерион (ексобитерионни двустепенни подразновидности на икокореномическата ексомонада) са (а) икокореномическият ексодиспозат, състоящ се от взаимодействащи си икокореномическо усърдие 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 икокореномическото
усърдие, икокореномическият контив и икокореномическият субстат са икокореномически интериони, които в своята съвкупност образуват икокореномическия ексоинтериорат, а икокореномическата феност, икокореномическият актив
и икокореномическият запас са икокореномически ексоекстериони, които в
своята съвкупност образуват икокореномическия ексоекстериорат. От своя
страна, икокореномическият ексодиспозат, икокореномическият ексоспецифат
и икокореномическият ексосустат са икокореномически ексобитериони, които в
своята съвкупност образуват икокореномическия ексобитериорат. Вж. външно
и вътрешно в икономиката.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОБИТЕРИОРАТ*
(ecocorenomic
exobiteriorate) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от икономически ексобитериорат и икотехномически
ексобитериорат; операционален начин за означаване (на изразяване) на
икокореномическия битериорат; съвкупност от йерархично взаимодействащи
си икокореномически ексобитериони, към която се числят (а)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ексобитериони, към която се числят (а) икокореномическият ексодиспозат
(който е ексодиспозатна двустепенна икокореномическа монада и приема
формата на икокореномически ексодиспозификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е икокореномическата ценностност и външна (и решаваща)
страна е икокореномическата феност, (б) икокореномическият ексоспецифат
(който е ексоспецифатна двустепенна икокореномическа ексомонада и приема формата на икокореномически ексоспецификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е икокореномическият контив и външна (и решаваща) страна е
икокореномическият актив, (в) икокореномическият ексосустат (който е ексосустатна двустепенна икокореномическа ексомонада и приема формата на
икокореномически ексосустатификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е
икокореномическият субстат и външна (и решаваща) страна е икокореномическият запас (вж. фиг. 1, където: тънката стрелка е знак за общо понятие, а
дебелата – знак за група от понятия; разделените правоъгълници са различни
понятия, а слетите – идентични понятия). Вътрешна (първична и определяща)
страна на икокореномическия ексобитериорат е икокореномическият ексоинтериорат, състоящ се от икокореномическата ценностност, икокореномическия контив и икокореномическия субстат, които са вътрешните (първичните и
определящите) страни на икокореномическите ексобитериони. Външна (вторична и решаваща) страна на икокореномическия ексобитериорат е икокореномическият ексоекстериорат, състоящ се от икокореномическата феност, икономическея актив и икокореномическия запас, които са външните (вторичните
и решаващите) страни на икокореномическите ексобитериони. Икокореномическият ексобитериорат е триравнищна икокореномическа йерархия (нейните
равнища са икокореномическият ексодиспозат, икокореномическият ексоспецифат и икокореномическият ексосустат) и в това си качество образува икокореномическия ексореалититат, който е едносъставна ексореалититатна двустепенна икокореномическа ексотриада. В него се конституират и установяват
три ексобитериоратни двустепенни икокореномически ексодиади: (1) икокореномическият ексодиспецификат, която е ексодиспецификатна двустепенна
икокореномическа ексодуада [от своя страна съставен от (а) икокореномическия ексоспецифат, който тук изпълнява ролята на първична и определяща страна, и (б) икокореномическия ексодиспозат, който тук изпълнява ролята на вторична и решаваща страна]; (2) икокореномическият ексоспецисустификат,
който е ексоспецисустификатна двустепенна икокореномическа ексодуада
[от своя страна съставен от (а) икокореномическия ексосустат, който тук изпълнява ролята на първична и определяща страна, и (б) икокореномическия ек151
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------соспецифат, който тук изпълнява ролята на вторична и решаваща страна]; (3)
икокореномическият ексодисустификат, който е ексодисустификатна двустепенна икокореномическа ексодуада [от своя страна съставена от (а) икокореномическата ексосустат, който тук изпълнява ролята на първична и определяща страна, и (б) икокореномическия ексодиспозат, който тук изпълнява ролята на вторична и решаваща страна].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икокорен. ексореалитант

Икокореном.
ексореалитат

Икокорен.
ексоестество

Икокореном. ексодаденост

Икокореном. ексодиспозант

Икокорен.
ценностност

Икокореномич.
феност

Икокореном. ексодиспозат

Икокорен.
ексоспецифант

Икокореномич.
контив

Икокореномич.
актив

Икокорен.
ексоспецифат

Икокореном. ексосустант

Икокореномич.
субстат

Икокореномич.
запас

Икокореном. ексосустат

Икокорен. ексотристрант

Икокорен. ексотристрат
Икокорен. ексореалититант

Икокорен.
ексонатуритат

Икокорен.
ексофактитат

Икокорен. ексотристратификант

Икокорен. ексотристратификат

Икокорен. ексореалититат

Фиг. 1. Икокореномически ексобитериорат (ексотристратификатна двустепенна икокореномическа ексотриада; икокореномически ексореалититат; икокореномически
ексотристратификат)

ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОДИСПЕЦИФАНТ* (ecocorenomic exodispecifant), икокореномически ексоесфеномормант, (*) – комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексодиспецифант и икотехномически ексодиспецифант; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия диспецифант; общо понятие за
икокореномически ексодиспозант и икокореномически специфант, които са не153
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------гови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия ексодиспецифат (последният в качеството му на едностепенна икокореномическа ексодуада, в частност на диспецифатна едностепенна икокореномическа ексодуада). Разновидност е на понятието за икокореномически ексотристрант. Тъй
като икокореномическият ексодиспозант е общо понятие за икокореномическа
ценностност и икокореномическа феност, а икокореномическият ексоспецифант е общо понятие за икокореномически контив и икокореномически актив,
икокореномическият ексодиспецифант е общо понятие за ценностност, феност,
контив и актив в икокореномиката и затова се покрива с понятието за икокореномически ексоесфеномормант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОДИСПЕЦИФАТ*
(ecocorenomic
exodispecifate) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от икономически ексодиспецифат и икотехномически ексодиспецифат; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия
диспецифат; едностепенна икокореномическа ексодуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексодиспецифатна едностепенна
икокореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически ексодиспозант и икокореномически ексоспецифант, между които има
отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и
решаващо в икономиката). Разновидност е на понятието за икокореномически
ексотристрат. Всеки икокореномически ексопредмет може да се интерпретира като икокореномически ексодиспецифат, т.е. като диалектическопротиворечиво единство на ексодиспозант (който е негова ексодиспецифатна
определеност) и ексоспецифант (който е негово ексодиспецифатно състояние).
Икокореномическият ексоспецифант е първичен и определящ по отношение на
икокореномическия ексодиспозант; той едновременно е ексоспецифант на икокореномическия ексопредмет и ексоспецифант на ексодиспозанта на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият ексодиспозант е вторичен и
решаващ по отношение на икокореномическия ексоспецифант; той едновременно е ексодиспозант на икокореномическия ексопредмет и ексодиспозант на
ексоспецифанта на икокореномическия ексопредмет.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОДИСПЕЦИФИКАНТ*
(ecocorenomic
exodispecificant) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексодиспецификант и икотехномически ексодиспецификант; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокорено154
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия диспецификант; общо понятие за икокореномически ексодиспозат
(същото като икокореномически ексодиспозификат) и икокореномически ексоспецифат (същото като икокореномически ексоспецификат), които са негови
разновидности и които като двойка образуват икокореномическия ексодиспецификат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа ексодуада, в частност на ексодиспецификатна двустепенна икокореномическа ексодуада). Разновидност е на понятието за икокореномически ексотристратификант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОДИСПЕЦИФИКАТ* (ecocorenomic exodispecificate), икокореномически ексоесфеноформатат, (*) – комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексодиспецификат и икотехномически ексодиспецификат взети; операционален начин
за означаване (на изразяване) на икокореномическия диспецификат; двустепенна икокореномическа ексодуада (двустепенен двуравнищен диалектически
формат, така че е ексодиспецификатна двустепенна икокореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си (а) икокореномически ексодиспозат
(същото като икокореномически ексодиспозификат и от своя страна съставен от
икокореномическата ценностност и икокореномическата феност) и (б) икокореномически ексоспецифат (същото като икокореномически ексоспецификат
и от своя страна съставен от икокореномическия контив и икокореномическия
актив), между които (а) и (б) има отношения на определящо и решаващо в
икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката) (всяка една от
тези две съставни части е двустепенна икокореномическа ексомонада) (вж. фиг.
1), където: тънката стрелка е знак за общо понятие, а дебелата – знак за група от
понятия; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите – идентични понятия). В това се качество икокореномическият ексодиспецификат е
едносъставна двустепенна икокореномическа ексодуада* (one-complex twostage ecocorenomic exoduad) (вж. двустепенна икокореномическа ексодуада),
състояща се от четири елемента (ценностност , феност, контив и актив), всеки
един от които е едносъставно икокореномическо ексопонятие. Наред с това,
обаче, икокореномическият ексодиспецификат може да се разглежда и като
двусъставна едностепенна икокореномическа ексодуада* (two-complex onestage ecocorenomic exoduad) (вж. едностепенна икокореномическа ексодуада),
състояща се от два елемента (ексодиспозат и ексоспецифат), всеки един от които (от своя страна) е двусъставно икокореномическо ексопонятие. Икокореномическият ексодиспецификат е разновидност на понятието за икокореномичес155
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки ексотристратификат. Всеки икокореномически ексопредмет може да се
интерпретира като икокореномически ексодиспозификат, т.е. като диалектически противоречиво единство на ексодиспозат (който е негова ексодиспецификатна определеност) и ексоспецифат (който е негово ексодиспецификатно
състояние). Икокореномическият ексоспецифат е първичен и определящ по отношение на икокореномическия ексодиспозат; той едновременно е ексоспецифат на икокореномическия ексопредмет и ексоспецифат на ексодиспозата на
икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият ексодиспозат е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия ексоспецифат; той едновременно е ексодиспозат на икокореномическия ексопредмет и ексодиспозат на
ексоспецифата на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият ексодиспецификат се покрива с икокореномическия ексоесфеноформатат, тъй като
и двете понятия са представляват една и съща двустепенна икокореномическа
ексодуада (в първия случай като ексодуада от две двустепенни ексомонади, а
във втория – като ексомонада от две едностепенни ексодуади).

156

1561

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОДЕВЕНОМИКА
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСПЕЦИФИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икокорен. ексоесфеноформант

Икокорен. ексоесфеноформат

Икокореном. ексосъщина

Икокор.
ексопроявление

Икокореном. ексодиспозант

Икокореномич.
ценност

Икокореномич.
феност

Икокореномич. ексодиспозат

Икокорен.
ексоспецифант

Икокореномич.
контив

Икокореномич.
актив

Икокорен.
ексоспецифат

Икокорен. ексодиспецифант

Икокорен. ексодиспецифат
Икокорен. ексоесфеноформатант

Икокорен.
ексоесконтентат

Икокорен.
ексофеноформат

Икокорен. ексодиспецификант

Икокорен. ексодиспецификат

Икокорен. ексоесфеноформатат

Фиг. 1. Икокореномически ексодиспецификат (ексодиспецификатна двустепенна икокореномическа ексодуада; икокореномически ексоесфеноформат)

ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОДИСПЕЦИФИТ*
(ecocorenomic
exodispecifite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия диспецифит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексодиспецифит и икотехномически ексодиспецифит (общо понятие за икореномически ексодиспецифит и
икоуниреномически ексодиспецифит, които са негови разновидности); единство
на икокореномическия ексодиспозант и икокореномическия ексоспецифант и
затова е едностепенна икокореномическа ексомонада, в частност –
ексодиспецифитна едностепенна икокореномическа ексомултиада. Тъй
като икокореномическият ексодиспозант е общо понятие за икокореномическа
ексосъщност и икокореномическо ексоявление, а икокореномическият
ексоспецифант е общо понятие за икокореномическо ексосъдържание и
икокореномическа ексоформа, икокореномическият ексодиспицифит е тяхното
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кореномическият ексодиспицифит е тяхното единството като общи понятия.
Той е разновидност на икокореномическия ексоконфант. Вж. икокореномически
ексоесфеноформататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОДИСПЕЦИФИТИТ*
(ecocorenomic
exodispecifitite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия диспецифитит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексодиспецифитит и икотехномически
ексодиспецифитит (общо понятие за икореномически ексодиспецифитит и
икоуниреномически ексодиспецифитит, които са негови разновидности); единство на икокореномическия ексодиспозат и икокореномическия ексоспецифат
(като двойки от икокореномическа ексосъщност и икокореномическо ексоявление и от икокореномическо ексосъдържание и икокореномическа ексоформа)
[той е двойка от (1) единството на икокореномическата ексосъщност и икокореномическото ексосъдържание и (2) единството на икокореномическото ексоявление и икокореномическата ексоформа и затова е двустепенна икокореномическа ексомонада, в частност ексодиспцифититна двустепенна икокореномическа ексомонада]. Той е разновидност на икокореномическия ексоконфикант. Вж. икокореномически ексоесфеноформататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОДИСПОЗАНТ* (ecocorenomic exodisposant)
(*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексодиспозант и икотехномически ексодиспозант; операционален
начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия диспозант; общо
понятие за икокореномическа ценностност и икокореномическа феност, които
са негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия ексодиспозат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа ексомонада и същото като икокореномически ексодиспозификат). Икокореномическият ексодиспозант е една от разновидностите на икокореномическия ексодиспецифант и на икокореномическия ексодисустант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОДИСПОЗАТ* (ecocorenomic exodisposate)
(*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексодиспозат и икотехномически ексодиспозат взети; вид двустепенна икокореномическа ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, имащ вида на икокореномически ексодиспозификат, така че е ексодиспозатна двустепенна икокореномическа ексомонада), състояща се от взаимодействащи си икокореномическа ценностност и икокореномическа феност,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------общо понятие за които е икокореномическият ексодиспозант и между които
има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Той е една от разновидностите на икокореномическия ексодиспецификант и на икокореномическия ексодисустатификант. Всеки икокореномически ексопредмет може да с е интерпретира като
икокореномически ексодиспозат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на ценностност (която е негова ексодиспозитивна вътрешна определеност)
и феност (което е негова ексодиспозитивна външна определеност). Икокореномическата ценностност е първична и определяща по отношение на икокореномическата феност; то едновременно е усърдие на икокореномическия ексопредмет и ценностност на феността на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическата феност е вторично и решаващо по отношение на икокореномическата ценностност; тя едновременно е феност на икокореномическия ексопредмет и феност на ценностността на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическата феност е начинът на изразяване на икокореномическата ценностност. Вж. икокореномически ексобитериорат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОДИСПОЗИТ* (ecocorenomic exodisposite)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия
диспозит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономически ексодоспозит и икотехномически ексодиспозит (общо понятие
за икореномически ексодоспозит и икоуниреномически ексодиспозит, които са
негови разновидности); икокореномически ексопредмет като цялостност от
икокореномическа ексосъщност (която е вид икокореномически ексоинститутит) и икокореномическо ексоявление (което е вид ексоикокореномически ексститутит), като цялостност на негова ексосъщностна вътрешна (скрита) и ексофеноменна външна (разкрита) страна; ексодиспозитна цялостна конституираност (ексодиспозитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет или още ексодиспозитна единична цялостна ексоикокореномическа конституираност* (dispositive single
entire exoecocorenomic constitution /constitutivity/); икокореномическа ексосъщност и икокореномическо ексоявление в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икокореномически страни, които взаимно се предполагат и
отричат); цялостна определеност на икокореномическия ексопредмет. Разновидност е на икокореномическия ексоконститутит. В границите на икокореномическия ексодиспозит икокореномическата ексосъщност и икокореномическото ексоявление са относително различни диспозитни степени (равнища)
159
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на конституираността на икокореномическия ексопредмет* (constitution
/constitutivity/ of the ecocorenomic exothing). Икокореномическата ексосъщност
се снема в икокореномическото явление: икокореномическото ексоявление е
икокореномическата ексосъщност в снет вид. Първопричината на икокореномическото ексоявление е скрита в икокореномическата ексосъщност, а икокореномическата ексосъщност [който е вид първична (примитивна) и определяща
конституираност на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическото ексоявление [което е вид вторична (производна) и решаваща
конституираност на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия ексодиспозит са обектният икокореномически ексодиспозит* (object
ecocorenomic exodisposite) (ексодиспозитът на икокореномическия обект) и
системният икокореномически ексодиспозит* (system ecocorenomic
exodisposite) (ексодиспозитът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОДИСПОСПЕЦИФИТ*
(ecocorenomic
exodispospecifite) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОДИСПОСУСТИТ*
(ecocorenomic
exodisposustite) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОДИСУСТАНТ* (ecocorenomic exodisustant),
икокореномически ексосусенс, (*) – комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от икономически ексодисустант и икотехномически
ексодисустант; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия дисустант; общо понятие за икокореномически ексодиспозант и
икокореномически ексосустант, които са негови разновидности и които като
двойка образуват икокореномическия ексодисустат (последният в качеството
му на едностепенна икокореномическа ексодуада, в частност на ексодисустатна едностепенна икокореномическа ексодуада). Разновидност е на понятието за икокореномически ексотристрант. Тъй като икокореномическият ексодиспозант е общо понятие за икокореномическа ценност и икокореномическа
феност, а икокореномическият ексосустант е общо понятие за икокореномически субстат и икокореномически запас, икокореномическият ексодисустант е
общо понятие за ценност, феност, субстат и запас в икокореномиката и затова
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------се покрива с понятието за икокореномически ексосусенс. Вж. икокореномически
ексодисустификат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОДИСУСТАТ* (ecocorenomic exodisustate)
(*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексодисустат и икотехномически ексодисустат; операционален
начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия дисустат; едностепенна икокореномическа ексодуада (едностепенен двуравнищен диалектически
формат, така че е ексодисустатна едностепенна икокореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически ексодиспозант и
икокореномически ексосустант, между които има отношения на определящо и
решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Разновидност е на понятието за икокореномически ексотристрат. Всеки икокореномически ексопредмет може да се интерпретира като икокореномически ексодисустат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на ексодиспозант (който е негова ексодисустатна определеност) и ексосустант (който е негово ексодисустатно същество). Икокореномическият ексосустант е първичен и определящ по отношение на икокореномическия ексодиспозант; той
едновременно е ексосустант на икокореномическия ексопредмет и ексосустант
на ексодиспозанта на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият
ексодиспозант е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия ексосустант; той едновременно е ексодиспозант на икокореномическия ексопредмет и ексодиспозант на ексосустанта на икокореномическия ексопредмет.
Вж. икокореномически ексодисустификат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОДИСУСТИТ* (ecocorenomic exodisustite) (*)
– операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия дисустит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономически ексодисустит и икотехномически ексодисустит (общо понятие
за икореномически ексодисустит и икоуниреномически ексодисустит, които са
негови разновидности); единство на икокореномическия ексодиспозант и икокореномическия ексосустант и затова е едностепенна икокореномическа ексомонада, в частност – ексодисуститна едностепенна икокореномическа ексомонада. Тъй като икокореномическият ексодиспозант е общо понятие за икокореномическа ексосъщност и икокореномическо ексоявление, а икокореномическият ексосустант е общо понятие за икокореномическа ексосубстанция и
икокореномическа ексосуперстанта, икокореномическият ексодисустит е тях161
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ното единство като общи понятия. Икокореномическият ексодисустит е разновидност на икокореномическия ексоконфант. Вж. икокореномически ексосусенстатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОДИСУСТИФИКАНТ*
(ecocorenomic
exodisustificant) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексодисустификант и икотехномически ексодисустификант; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия дисустификант; общо понятие за икокореномически ексодиспозат
(същото като икокореномически ексодиспозификат) и икокореномически ексосустат (същото като икокореномически ексосустификат) , които са негови
разновидности и които като двойка образуват икокореномическия ексодисустификат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа ексодуада, в частност на ексодисустификатна двустепенна икокореномическа
ексодуада). Разновидност е на понятието за икокореномически ексотристратификант. Вж. икокореномически ексодисустификат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОДИСУСТИФИКАТ*
(ecocorenomic
exodisustificate), икокореномически ексосусенсат, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексодисустификат и икотехномически ексодисустификат; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия дисустификат; двустепенна икокореномическа ексодуада (двустепенен двуравнищен диалектически формат, така че
е ексодисустификатна двустепенна икокореномическа ексодуада), състояща
се от взаимодействащи си (а) икокореномически ексодиспозат (същото като
икокореномически ексодиспозификат и от своя страна съставен от икокореномическото усърдие и икокореномическата феност) и (б) икокореномически ексосустат (същото като икокореномически ексосустификат и от своя страна
съставен от икокореномическия субстат и икокореномическия запас), между
които (а) и (б) има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката
(вж. определящо и решаващо в икономиката) (всяка една от тези две съставни
части е двустепенна икокореномическа ексомонада) (вж. фиг. 1, където: тънката
стрелка е знак за общо понятие, а дебелата – знак за група от понятия; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите – идентични понятия). В
това се качество икокореномическият ексодисустификат е едносъставна двустепенна икокореномическа ексодуада* (one-complex two-stage ecocorenomic
exoduad) (вж. двустепенна икокореномическа ексодуада), състояща се от чети162
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ри елемента (ценност, феност, субстат и запас), всеки един от които е едносъставно икокореномическо ексопонятие. Наред с това, обаче, икокореномическият ексодисустификат може да се разглежда и като двусъставна едностепенна
икокореномическа ексодуада* (two-complex one-stage ecocorenomic exoduad)
(вж. едностепенна икокореномическа ексодуада), състояща се от два елемента
(ексодизпозат и ексосустат), всеки един от които (от своя страна) е двусъставно
икокореномическо ексопонятие. Икокореномическият ексодисустификат е разновидност на понятието за икокореномически ексотристратификат. Всеки
икокореномически ексопредмет може да се интерпретира като икокореномически ексодисустификат, т.е. като диалектически противоречиво единство на
ексосустат (който е негово ексодисустификатно същество) и ексодиспозат (който е негова ексодисустификатна определеност). Икокореномическият ексосустат е първичен и определящ по отношение на икокореномическия ексодиспозат; той едновременно е ексосустат на икокореномическия ексопредмет и ексосустат на ексодиспозата на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият ексодиспозат е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия
ексосустат; той едновременно е ексодиспозат на икокореномическия ексопредмет и ексодиспозат на ексосустата на икокореномическия ексопредмет.
Икокореномическият ексодисустификат се покрива с икокореномическия ексосусенстат, тъй като и двете понятия са представляват една и съща двустепенна
икокореномическа ексодуада (в първия случай като дуада от две двустепенни
ексомонади, а във втория – като ексомонада от две едностепенни ексодуади).
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ексосусенс

Икокореном.
ексосусенсат

Икокореном. ексосмисъл

Икокореном. ексосупсенс

Икокореном. ексодиспозант

Икокореномич.
ценност

Икокореномич.
феност

Икокореном. ексодиспозат

Икокореном. ексосустант

Икокореномич.
субстат

Икокореномич.
запас

Икокореном. ексосустат

Икокорен. ексодисустант

Икокореном.
ексодисустат
Икокореном.
сусенстант

Икокореном. ексосенстат

Икокорен.
ексосупсенстат

Икокорен. ексодисустификант

Икокорен. ексодисустификат

Икокрен. ексосусенстат

Фиг. 1. Икокореномически ексодисустификат (ексодисустификатна двустепенна икокореномическа ексодуада; икокореномически ексосусенстат)

ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОДИСУСТИФИТИТ*
(ecocorenomic
exodisustifitite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия дисустифитит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексодисустифитит и икотехномически
ексодисустифитит (общо понятие за икореномически ексодисустифитит и
икоуниреномически ексодисустифитит, които са негови разновидности); единство на икокореномическия ексодиспозат и икокореномическия ексосустат
(като двойки от икокореномическя ексосъщност и икокореномическо ексоявление и от икокореномическа ексосубстанция и икокореномическа ексосуперстанта) [той е двойка от (1) единството на икокореномическата ексосъщност и
икокореномическата ексосубстанция и (2) единството на икокореномическото
ексоявление и икокореномическата ексосуперстанта и затова е двустепенна
164
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическа монада, в частност ексодисустифититна двустепенна
икокореномическа ексомонада]. Икокореномическият ексодисустифитит е
разновидност на икокореномическия ексоконфикант. Вж. икокореномически
ексосусенстатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕКССТИТИТ* (ecocorenomic exoexstitite)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия
ексоексститит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоексститит и икотехномически ексститит (общо
понятие за икореномически ексоексститит и икоуниреномически ексститит,
които са негови разновидности); единна външна конституираност (единна
външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет или
още единна външна ексоикокореномическа конституираност* (united
external exoecocorenomic constitution /constitutivity/); единност на всички външни (отрити) страни на икокореномическия ексопредмет (които открити страни
като съвкупност образуват неговия икокореномически ексоексститутат, т.е.
икокореномическият ексоексститутат е съвкупността от всички икокореномически ексоексституити на икокореномическия ексопредмет, а последните изграждат неговия икокореномически ексоексститит); всички икокореномически
ексоексституити в тяхното диалектическо единство; ексоексститит на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически ексоконститит). Той е начин
на експлициране на съответстващия му икокореномически ексоинститит (на
инститита на икокореномическия ексопредмет) [или още начин на ексоикокореномическо експлициране* (exoecocorenomic explication way)]. Икокореномическият ексститит е понятие за единството на всички усвояващи страни на
икокореномическия ексопредмет и е единен изпълнител на всички негови въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икокореномическо въздействие).
Икокореномическият ексоексститит е комплексното външно съчетание (по силата на комплекс от критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически компонент), което го прави
външно единен такъв, какъвто е. По силата на това му качество разновидностите на икокореномическия ексоексституит, които изграждат единния икокореномически ексоексститит, са икокореномическото ексоявление, икокореномическата ексоформа, икокореномическата ексосуперстанта, икокореномическото ексоколичество икокореномическата ексослучайност и т.н. Начинът на
имплициране на икокореномическия ексститит е съответстващият му икокореномически ексоинститит. Икокореномическият ексоинститит и икокореноми165
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческият ексоексститит са понятия на единната конституираност на икокореномическия ексопредмет* (united constitution /constitutivity/ of the
ecocorenomic exothing), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият ексоинститит се снема в икокореномическия ексоексститит: икокореномическият ексоексститит е икокореномическия ексоинститит в снет вид. Първопричината на
икокореномическия ексоексститит е скрита в икокореномическия ексоинститит,
а икокореномическият ексоинститит [който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икокореномическия ексопредмет] се разкрива
чрез икокореномическия ексоексститит [която е вторичната (производната) и
решаващата конституираност на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномически ексститит са обектният икокореномически ексоексститит* (object
ecocorenomic exoexstitite) (ексоексстититът на икокореномическия обект) и
системният икокореномически ексоексститит* (system ecocorenomic
exoexstitite) (ексоексстититът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОЕКССТИТУИТ*
(ecocorenomic
exoexstituite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия ексституит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоексституит и икотехномически ексоексституит (общо понятие за икореномически ексоексституит и икоуниреномически ексоексституит, които са негови разновидности); външна конституираност (външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет или още външна ексоикокореномическа конституираност*
(external exoecocorenomic constitution /constitutivity/); общо понятие за коя да е
от всички външни (разкрити) страни на икокореномическия ексопредмет (които
разкрити страни като съвкупност образуват неговия икокореномически ексоексститутат, т.е. икокореномическият ексоексститутат е съвкупността от всички
икокореномически ексоексституити); ексоексституит на икокореномическия
ексопредмет (вж. икокореномически ексоконститит). Отделният вид външна
страна на икокореномическия ексопредмет (отделната разновидност на икокореномическия ексоексституит) се определя като икокореномически ексоексститутит. Той е начин на експлициране на съответстващия му икокореномически ексоинституит (на институита на икокореномическия ексопредмет) [или
още начин на ексоикокореномическо експлициране* (ecocorenomic
exoexplication way)]. Икокореномическият ексституит е общо понятие за коя да
166
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е от всички усвояващи страни на икокореномическия ексопредмет и за начин на
негови непосредствени въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икокореномическо въздействие). Той е кое да е от всички външни съчетания (по силата на някакъв критерий) на компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически компонент), което го прави
външно такъв, какъвто е. По силата на това му качество разновидности (ексститутити) на икокореномическия ексоексституит са икокореномическото ексоявление, икокореномическата ексоформа, икокореномическата ексосуперстанта, икокореномическото ексоколичество, икокореномическата ексослучайност и т.н. Начинът на имплициране на икокореномическия ексоексституит е съответстващият му икокореномически ексоинституит. Икокореномическият ексоинституит и икокореномическият ексоексституит са понятия на
конституираността на икокореномическия ексопредмет* (constitution
/constitutivity/ of the ecocorenomic exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият ексоинституит се снема в икокореномическия ексоексституит: икокореномическият ексоексституит е икокореномическия ексоинституит в снет
вид. Първопричината на икокореномическия ексоексституит е скрита в икокореномическия ексоинституит, а икокореномическият ексоинституит [който е
първичната (примитивната) и определящата конституираност на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическия ексоексституит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на предметния икокореномически ексоексституит са
обектният икокореномически ексоексституит* (object ecocorenomic
exoexstituite) (ексоексституитът на икокореномическия обект) и системният
икокореномически ексоексституит* (system ecocorenomic exoexstituite) (ексоексституитът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОЕКССТИТУТАТ*
(ecocorenomic
exoexstitutate) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия ексститутат; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоексститутат и икотехномически
ексоексститутат (общо понятие за икореномически ексоексститутат и икоуниреномически ексоексститутат, които са негови разновидности); съвкупност от всички икокореномически ексоексституити на икокореномическия ексопредмет; съвкупност от всички външни конституираности (външнопредс167
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тавени съвкупностни конституираности) на икокореномическия ексопредмет
или още съвкупностна външна ексоикокореномическа конституираност*
(totalitiary external exoecocorenomic constitution /constitutivity/); понятие за съвкупността от всички външни (разкрити) страни на икокореномическия ексопредмет; ексститутат на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически
ексоконститит). Икокореномическият ексоекститутат е начин на експлициране на съответстващия му икокореномически ексоинститутат (на институтата на икокореномическия ексопредмет) [или още начин на ексоикокореномическо експлициране* (exoecocorenomic explication way)].Той е общността от
всички усвояващи страни на икокореномическия ексопредмет, чрез които непосредствено въздейства върху заобикалящата го среда (вж. икокореномическо
въздействие). Представлява общността (семейството) от всички външни съчетания (образувани по силата на различни критерии) на компонентите (елементи
и връзки) на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически компонент), която (общност) го прави външно такъв, какъвто е. По силата на това му
качество съставки на икокореномическия ексоексститутат са икокореномическото ексоявление, икокореномическата ексоформа, икокореномическата ексосуперстанта, икокореномическото ексоколичество, икокореномическата ексослучайност и т.н. Начинът на имплициране на икокореномическия ексоексститутат е съответстващият му икокореномически ексоинститутат. Икокореномическият ексоинститутат и икокореномическият ексоексститутат са понятия
на съвкупностната конституираност на икокореномическия ексопредмет*
(totalitiary constitution /constitutivity/) of the ecocorenomic exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият ексоинститутат се снема в икокореномическия
ексоексститутат: икокореномическият ексоексститутат е икокореномическия
ексоинститутат в снет вид. Първопричината на икокореномическия ексоексститутат е скрита в икокореномическия ексоинститутат, а икокореномическият ексоинститутат [който е първичната (примитивната) и определящата съвкупностна конституираност на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическия ексоексститутат [която е вторичната (производната) и решаващата съвкупностна конституираност на икокореномическия ексопредмет]
(вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на
икокореномическия ексоексститутат са обектният икокореномически ексоексститутат* (object ecocorenomic exoexstitutate) (ексоексститутатът на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексоексститутат*
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система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОЕКССТИТУТИТ*
(ecocorenomic
exoexstitutite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия ексститутит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоексститутит и икотехномически
ексоексститутит (общо понятие за икореномически ексоексститутит и икоуниреномически ексоексститутит, които са негови разновидности); отделна
външна конституираност (външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет или още отделна външна ексоикокореномическа
конституираност* (external exoecocorenomic constitution /constitutivity/); отделен вид външна (разкрита) страна на икокореномическия ексопредмет; отделна
разновидност на икокореномическия ексоексституит; ексоексститутит на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически ексоконститит). Той е
начин на експлициране на съответстващия му икокореномически институтит
(на ексоинститутита на икокореномическия ексопредмет) [или още начин на
ексоикокореномическо експлициране* (exoecocorenomic explication way)].
Икокореномическият ексоексститутит е някаква усвояваща страна на икокореномическия ексопредмет и начин на негови непосредствени въздействия върху
заобикалящата го среда (вж. икокореномическо въздействие). Той е някакво
външно съчетание (по силата на определен критерий) на компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически
компонент), което го прави външно такъв, какъвто е. По силата на това му качество икокореномически ексоексститутити (разновидности на икокореномическия ексоексституит) са икокореномическото ексоявление, икокореномическата форма, икокореномическата ексосуперстанта, икокореномическото ексоколичество, икокореномическата ексослучайност и т.н. Начинът на имплициране на икокореномическия ексоексститутит е съответстващият му икокореномически ексоинститутит. Икокореномическият ексоинститутит и икокореномическият ексоексститутит са понятия на конституираността на икокореномическия ексопредмет* (constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic
exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият ексоинститутит се снема
в икокореномическия ексоексститутит: икокореномическият ексоексститутит е
икокореномическия ексоинститутит в снет вид. Първопричината на икокореномическия ексоексститутит е скрита в икокореномическия институтит, а икоко169
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическият институтит се разкрива чрез икокореномическия ексоексститутит. Основни разновидности на икокореномическия ексоексститутит са обектният
икокореномически
ексоексститутит*
(object
ecocorenomic
exoexstitutite) (ексоексститутитът на икокореномическия обект) и системният
икокореномически ексоексститутит* (system ecocorenomic exoexstitutite)
(ексоексститутитът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕКСТАТ* (ecocorenomic exoextate) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия ексоекстат; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономически ексоекстат и икотехномически ексоекстат (общо понятие за
икореномически ексоекстат и икоуниреномически ексоекстат, които са негови
разновидности); съвкупност на част от икокореномическите ексоексституити
на икокореномическия предмет; съвкупност на част от външните конституираности (от външнопредставените конституираности) на икокореномическия
ексопредмет или още частична съвкупностна външна ексоикокореномическа конституираност* (partial totalitiary external exoecocorenomic constitution
/constitutivity/); понятие за съвкупността на част от външните (разкритите)
страни на икокореномическия ексопредмет; ексоекстат на икокореномическия
ексопредмет (вж. икокореномически ексоконтит). Икокореномическият ексоекстат е начин на експлициране на съответстващия му икокореномически ексоинтат (на интата на икокореномическия ексопредмет) [или още начин на ексоикокореномическо експлициране (exoecocorenomic explication way)]. Той е
общността на част от усвояващите страни на икокореномическия ексопредмет,
чрез които непосредствено въздейства върху заобикалящата го среда (вж. икокореномическо въздействие). Представлява общността (семейството) на част от
външните съчетания (образувани по силата на различни критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически компонент), която (общност) го прави външно такъв, какъвто е. По
силата на това му качество разновидности на икокореномическия ексоекстат са
икокореномическият ексофеноформат, икокореномическият ексосуперстратат, икокореномическият ексосупсенстат, икокореномическият ексофактитат и т.н. Начинът на имплициране на икокореномическия ексоекстат е съответстващият му икокореномически ексоинтат. Икокореномическият ексоинтат и икокореномическият ексоекстат са понятия на частичната съвкупностна
конституираност на икокореномическия ексопредмет* (partial totalitiary
constitution /constitutivity/) of the ecocorenomic exothing), като в частност предс170
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тавляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност.
Икокореномическият ексоинтат се снема в икокореномическия ексоекстат:
икокореномическият ексоекстат е икокореномическия ексоинтат в снет вид.
Първопричината на икокореномическия ексоекстат е скрита в икокореномическия ексоинтат, а икокореномическият ексоинтат [който е първичната (примитивната) и определящата частична съвкупностна конституираност на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическия ексоекстат [която е вторичната (производната) и решаващата частична съвкупностна конституираност на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в
икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия ексоекстат
са обектният икокореномически ексоекстат* (object ecocorenomic exoextate)
(ексоекстатът на икокореномическия обект) и системният икокореномически
ексоекстат* (system ecocorenomic exoexstate) (ексоекстатът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕКСТЕРИОН* (ecocorenomic exoexterion)
(*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоекстерион и икотехномически ексоекстерион; операционален
начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия екстерион; външно
икокореномическо понятие, което е вторично и решаващо в състава на икокореномическия ексобитерион (последният е частен случай на двустепенната
икокореномическа ексомонада в качеството й на двустепенен едноравнищен
диалектически формат, състоящ се от взаимодействащи си икокореномически
ексоинтерион и икокореномически ексоекстерион), представляващо външната
страна на даден икокореномически ексопредмет (вж. външно и вътрешно в икономиката и определящо и решаващо в икономиката). Икокореномическият ексоекстерион (външното в икокореномиката) е това, което характеризира икокореномическия ексопредмет от неговата повърхностна страна: в този смисъл
външното са тези страни и свойства, които се изявяват в икокореномическото
взаимодействие с икокореномически ексопредмети от други съвкупности на
отношения; външното е необходимо условие за съществуването и развитието
на който и да е икокореномически ексопредмет. В този контекст разновидности
на икокореномическия ексоекстерион са икокореномическата феност, икокореномическиат актив и икокореномическият запас, които в своята съвкупност
образуват икокореномическия ексоекстериорат.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОЕКСТЕРИОРАТ*
(ecocorenomic
exoexteriorate) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоекстериорат и икотехномически ексоекстериорат; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия
екстериорат; съвкупност от йерархично взаимодействащи си икокореномически ексоекстериони, към която се числят икокореномическата феност, икокореномическият актив и икокореномическият запас, които са външните (вторичните и решаващи) страни на икокореномическите ексобитериони. Икокореномическите ексобитериони са двустепенни икокореномически ексомонади, всеки
един от които се състои от взаимодействащи си икокореномически ексоинтерион (вътрешно икокореномическо понятие, което е първично и определящо) и
икокореномически ексоекстерион (външно икокореномическо понятие, което е
вторично и решаващо) (вж. определящо и решаващо в икономиката). Икокореномически ексобитериони са (а) икокореномическият ексодиспозат (който е
ексодиспозатна двустепенна икокореномическа ексомонада и приема формата на икокореномически ексодиспозификат), чиято вътрешна (и определяща)
страна е икокореномическото усърдие и външна (и решаваща) страна е икокореномическата феност, (б) икокореномическият ексоспецифат (който е ексоспецифатна двустепенна икокореномическа ексомонада и приема формата
на икокореномически ексоспецификат), чиято вътрешна (и определяща) страна
е икокореномическият контив и външна (и решаваща) страна е икокореномическият актив, (в) икокореномическият ексосустат (който е ексосустатна
двустепенна икокореномическа ексомонада и приема формата на икокореномически ексосустификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е икокореномическият субстат и външна (и решаваща) страна е икокореномическият запас. Като цяло икокореномическият ексоекстериорат е външната (вторичната и
решаваща) страна на икокореномическия ексобитериорат (последният е съвкупността от икокореномическият ексодиспозат, икокореномическият ексоспецифат и икокореномическият ексосустат).
Икокореномическият ексоекстериорат е триравнищна икокореномическа
йерархия (нейните равнища са икокореномическата феност, икокореномическият актив и икокореномическият запас) и в това си качество образува икокореномическия ексофактитат, който е едносъставна ексофактитатна едностепенна икокореномическа ексотриада. В него се конституират и установяват три ексоекстериоратни едностепенни икокореномически ексодиади: (1) икокореномическото ексопроявление, което е ексопроявителна едностепенна икокореномическа ексодуада [от своя страна съставена от (а) икокореномическият актив,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------който тук изпълнява ролята на първична и определяща страна, и (б) икокореномическата феност, което тук изпълнява ролята на вторична и решаваща страна];
(2) икокореномическият ексосуперстрат, който е ексосуперстратна едностепенна икокореномическа ексодуада [от своя страна съставена от (а) икокореномическия запас, който тук изпълнява ролята на първична и определяща
страна, и (б) икокореномическия актив, който тук изпълнява ролята на вторична и решаваща страна]; (3) икокореномическият ексосупсенс, която е ексосупсенсна едностепенна икокореномическа ексодуада [от своя страна съставена
от (а) икокореномическия запас, който тук изпълнява ролята на първична и определяща страна, и (б) икокореномическата феност, която тук изпълнява ролята
на вторична и решаваща страна].
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕКСТИТ* (ecocorenomic exoextite) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия ексоекстит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономически екстит и икотехномически ексоекстит (общо понятие за икореномически екстит и икоуниреномически ексоекстит, които са негови разновидности); единна частична външна конституираност (единна частична
външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет или
още единна частична външна ексоикокореномическа конституираност*
(united partial external exoecocorenomic constitution /constitutivity/); единност на
част от всички външни (отрити) страни на икокореномическия ексопредмет
(които открити страни като съвкупност образуват неговия икокореномически
ексоекстат, т.е. икокореномическият ексоекстат е съвкупността от всички икокореномически екстуити на икокореномическия ексопредмет, а последните изграждат неговия икокореномически ексоекстит); част от всички икокореномически ексоекстити в тяхното диалектическо единство; ексоекстит на икокореномическия предмет (вж. икокореномически ексоконтит). Той е начин на експлициране на съответстващия му икокореномически ексоинтит (на интита на
икокореномическия ексопредмет) [или още начин на ексоикокореномическо
експлициране* (exoecocorenomic explication way)]. Икокореномическият ексоекстит е понятие за единството на част от всички усвояващи страни на икокореномическия ексопредмет и е единен изпълнител на част от всички негови
въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икокореномическо въздействие). Икокореномическият ексоекстит е комплексното частично външно съчетание (по силата на комплекс от критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически компонент),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------което го прави външно единен такъв, какъвто е. По силата на това му качество
разновидности на икокореномическия ексоекстит са икокореномическият ексофеноформатит, икокореномическият ексосуперстратит, икокореномическият ексосупсенстит, икокореномическият ексофактитит и т.н. Начинът на
имплициране на икокореномическия ексоекстит е съответстващият му икокореномически интит. Икокореномическият интит и икокореномическият ексоекстит са понятия на единната частична конституираност на икокореномическия ексопредмет* (united partial constitution /constitutivity/ of the
ecocorenomic exothing), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият ексоинтит се
снема в икокореномическия ексоекстит: икокореномическият ексоекстит е икокореномическия ексоинтит в снет вид. Първопричината на икокореномическия
ексоекстит е скрита в икокореномическия ексоинтит, а икокореномическият
ексоинтит [който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическия
ексоекстит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност
на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномически ексоекстит са обектният икокореномически ексоекстит* (object ecocorenomic exoextite) (ексоекститът на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексоекстит* (system ecocorenomic exoextite) (ексоекститът на икокореномическата
система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕКСТУИТ* (ecocorenomic exoextuite) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия ексоекстуит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция)
от икономически екстуит и икотехномически ексоекстуит (общо понятие за
икореномически екстуит и икоуниреномически ексоекстуит, които са негови
разновидности); частична външна конституираност (частична външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет или още частична външна ексоикокореномическа конституираност* (partial external
exoecocorenomic constitution /constitutivity/); общо понятие за коя да е от част
от всички външни (разкрити) страни на икокореномическия ексопредмет (които
разкрити страни като съвкупност образуват неговия икокореномически ексоекстат, т.е. икокореномическият ексоекстат е съвкупността от всички икокореномически ексоекстуити); ексоекстуит на икокореномическия ексопредмет (вж.
икокореномически ексоконтит). Той е начин на експлициране на съответст174
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ващия му икокореномически ексоинтуит (на интуита на икокореномическия
ексопредмет) [или още начин на ексоикокореномическо експлициране
(exoecocorenomic explication way)]. Икокореномическият ексоекстуит е общо
понятие за коя да е от част от всички усвояващи страни на икокореномическия
ексопредмет и е начин на негови непосредствени въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икокореномическо въздействие). Той е кое да е от част от
всички външни съчетания (по силата на някакъв критерий) на компонентите
(елементи и връзки) на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически
компонент), което го прави външно такъв, какъвто е. По силата на това му качество разновидности на икокореномическия ексоекстуит са икокореномическото ексопроявление (икокореномическата ексофеноформа), икокореномическият ексосуперстрат (икокореномическата ексосупформа), икокореномическият ексосупсенс, икокореномическата ексодаденост и т.н. Начинът на имплициране на икокореномическия ексоекстуит е съответстващият му икокореномически ексоинтуит. Икокореномическият ексоинтуит и икокореномическият ексоекстуит са понятия на частичната конституираност на икокореномическия ексопредмет* (partial constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic
exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият ексоинтуит се снема в
икокореномическия ексоекстуит: икокореномическият ексоекстуит е икокореномическия интуит в снет вид. Първопричината на икокореномическия ексоекстуит е скрита в икокореномическия ексоинтуит, а икокореномическият ексоинтуит [който е първичната (примитивната) и определящата конституираност
на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическия ексоекстуит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност на
икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия ексоекстуит са обектният икокореномически ексоекстуит* (object ecocorenomic exoextuite) (ексоекстуитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексоекстуит* (system ecocorenomic exoextuite) (ексоекстуитът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОЕСКОНТЕНТАТ*
(ecocorenomic
exoescontentate) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоесконтентат и икотехномически ексоесконтентат; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия есконтентат; вид едностепенна икокореномическа ексодуада (едносте175
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексоесконтентатна
едностепенна икокореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи
си икокореномически контив и икокореномическа ценностност, общо понятие
за които е икокореномическата ексосъщина и между които има отношения на
определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в
икономиката). Той е една от разновидностите на икокореномическия ексонатуритат. Всеки икокореномически ексопредмет може да с е интерпретира като
икокореномически ексоесконтентат, т.е. като диалектически противоречиво
единство на контив (което е негово вътрешно състояние) и ценностност (която
е негова вътрешна определеност). Икокореномическият контив е първичен и
определящ по отношение на икокореномическата ценностност; той едновременно е контив на икокореномическия ексопредмет и контив на ценностността
на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическата ценностност е вторична и решаваща по отношение на икокореномическия контив; тя едновременно е ценностност на икокореномическия ексопредмет и ценностност на контива на икокореномическия ексопредмет. Вж. икокореномически ексодиспецификат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСКОНТЕНТИТ* (ecocorenomic exoescontentite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на
икокореномическия контентит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоесконтентит и икотехномически ексоесконтентит (общо понятие за икореномически ексоесконтентит и икоуниреномически ексоесконтентит, които са негови разновидности); икокореномически ексопредмет като единство от икокореномическа ексосъщност и икокореномическо ексосъдържание (които са видове икокореномически ексоинститутити), негова ексоесконтентитна вътрешна (скрита) страна; ексоесконтентитна (частична и единна) вътрешна конституираност (ексоесконтентитна вътрешноприсъща конституираност) на икокореномическия ексопредмет
или още ексоесконтентитна (частична и единна) вътрешна ексоикокореномическа конституираност* [escontentitive (partial and united) internal
exoecocorenomic constitution /constitutivity/]; икокореномическа ексосъщност
(като вътрешна определеност) и икокореномическо ексосъдържание (като вътрешно състояние) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две
вътрешни икокореномически страни на икокореномическото битие, които взаимно се предполагат и отричат); единно (частично) вътрешно битие на икокореномическия ексопредмет. Ексоесконтентитът е разновидност на икокоре176
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия ексоинтит. Основни разновидности на икокореномическия ексоесконтентит са обектният икокореномически ексоесконтентит* (object
ecocorenomic exoescontentite) (ексоесконтентитът на икокореномическия обект)
и системният икокореномически ексоесконтентит* (system ecocorenomic
exoescontentite) (ексоесконтентитът на икокореномическата система). Вж. икокореномически ексоесфеноформататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕССПЕЦИФИТ* (ecocorenomic exoesspecifite) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОЕССУПЕРСТАТ*
(ecocorenomic
exoessuperstate) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоессуперстат и икотехномически ексоессуперстат; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия
ессуперстат; вид едностепенна икокореномическа ексодуада (едностепенен
двуравнищен диалектически формат, така че е ексоессуперстатна едностепенна икокореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си икокореномическа ценностност и икокореномически запас между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (определящо и решаващо в икономиката). Всеки икокореномически ексопредмет може да с е интерпретира като икокореномически ексоессуперстат, т.е. като диалектическопротиворечиво единство на икокореномическа ценностност (което е негова
вътрешна определеност) и икокореномически запас (който е негово външно
същество). Икокореномическата ценностност е първична и определяща по отношение на икокореномическия запас; тя едновременно е ценностност на икокореномическия ексопредмет и ценностност на запаса на икокореномическия
ексопредмет. Икокореномическият запас е вторичен и решаващ по отношение
на икокореномическата ценностност; той едновременно е запас на икокореномическия ексопредмет и запас на ценностността на икокореномическия ексопредмет. Вж. икокореномически ексодисустификат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕССУСТИТ* (ecocorenomic exoessustite) –
вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФЕНОФОРМАНТ* (ecocorenomic exoesphenoformant), икокореномически ексодиспецифант, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоесфеноформант и икотехномически ексоесфеноформант; операционален начин за
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------означаване (на изразяване) на икокореномическия есфеноформант; общо понятие за икокореномическа ексосъщина и икокореномическо ексопроявление, които са негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия
ексоесфеноформат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа ексомонада, в частност на ексоесфеноформатна едностепенна икокореномическа ексомонада). Разновидност е на понятието за икокореномически
ексореалитант. Тъй като икокореномическата ексосъщина е общо понятие за
икокореномическа ценностност и икокореномически контив, а икокореномическото ексопроявление е общо понятие за икокореномическа феност и икокореномически актив, икокореномическият ексоесфеноформант е общо понятие
за ценностност , феност, контив и актив в икокореномиката и затова се покрива
с понятието за икокореномически ексодиспецифант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФЕНОФОРМАТ* (ecocorenomic exoesphenoformate) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоесфеноформат и икотехномически ексоесфеноформат; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия есфеноформат; двустепенна икокореномическа ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е ексоесфеноформатна
двустепенна икокореномическа ексомонада), състояща се от взаимодействащи си икокореномическа ексосъщина и икокореномическо ексопроявление,
между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката
(вж. определящо и решаващо в икономиката). Разновидност е на понятието за
икокореномически ексореалитат. Всеки икокореномически ексопредмет може
да се интерпретира като икокореномически ексоесфеноформат, т.е. като диалектически противоречиво единство на ексосъщина (която е негово вътрешно
ексоесфеноформатно битие) и ексопроявление (което е негово външно ексоесфеноформатно битие). Икокореномическата ексосъщина е първична и определяща по отношение на икокореномическото ексопроявление; тя едновременно е
ексосъщина на икокореномическия ексопредмет и ексосъщина на ексопроянлението на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическото ексопроявление е вторично и решаващо по отношение на икокореномическата ексосъщина;
то едновременно е ексопрявление на икокореномическия ексопредмет и ексопроявление на ексосъщината на икокореномическия ексопредмет.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФЕНОФОРМАТАНТ* (ecocorenomic
exoesphenoformatant) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дизюнкция) от икономически ексоесфеноформатант и икотехномически ексоесфеноформатант; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия есфеноформатант; общо понятие за икокореномически ексоесконтентат и икокореномически ексофеноформат, които са негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия ексоесфеноформатат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа ексодуада, в частност на ексодиспецификатна двустепенна икокореномическа ексодуада). Разновидност е на понятието за икокореномически ексореалититант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФЕНОФОРМАТАТ* (ecocorenomic
exoesphenoformatate), икокореномически ексодиспецификат, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоесфеноформатат и икотехномически ексоесфеноформатат; операционален
начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия есфеноформатат;
двустепенна икокореномическа ексодуада (двустепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексоесфеноформататна двустепенна икокореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си (а) икокореномически
ексоесконтентат (последният от своя страна съставен от икокореномическата
ценностност и икокореномическия контив) и (б) икокореномически ексофеноформат (последният от своя страна съставен от икокореномическата феност и
икокореномическия актив), между които (а) и (б) има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката) (всяка една от тези две съставни части е едностепенна икокореномическа
ексодуада). В това се качество икокореномическият ексоесфеноформатат е
едносъставна двустепенна икокореномическа ексодуада* (one-complex twostage ecocorenomic exoduad) (вж. двустепенна икокореномическа ексодуада),
състояща се от четири елемента (ценностност , контив, феност и актив), всеки
един от които е едносъставно икокореномическо ексопонятие. Наред с това,
обаче, икокореномическият ексоесфеноформатат може да се разглежда и като
двусъставна двустепенна икокореномическа ексомонада* (two-complex twostage ecocorenomic exomonad) (вж. двустепенна икокореномическа ексомонада),
състояща се от два елемента (ексоесконтентат и ексофеноформат), всеки един
от които (от своя страна) е двусъставно икокореномическо ексопонятие. Икокореномическият ексоесфеноформатат е разновидност на понятието за икокореномически ексореалититат. Всеки икокореномически ексопредмет може да
се интерпретира като икокореномически ексоесфеноформатат, т.е. като диалектически противоречиво единство на ексоесконтентат (който е негово вътрешно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ексоесфеноформататно битие) и ексофеноформат (който е негово външно ексоесфеноформататно битие). Икокореномическият ексоесконтентат е първичен и
определящ по отношение на икокореномическия ексофеноформат; той едновременно е ексоесконтентат на икокореномическия ексопредмет и ексоесконтентат на ексофеноформата на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият ексофеноформат е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия ексоесконтентат; той едновременно е ексофеноформат на икокореномическия ексопредмет и ексофеноформат на ексоесконтентата на икокореномическия
ексопредмет. Икокореномическият ексоесфеноформатат се покрива с икокореномическия ексодиспецификат, тъй като и двете понятия са представляват една
и съща двустепенна икокореномическа ексодуада (в първия случай като ексомонада от две едностепенни ексодуади, а във втория – като ексодуада от две
двустепенни ексомонади).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФЕНОФОРМАТАТАТ* (ecocorenomic
exoesfenoformatatate) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване)
на икокореномическия феноформататат; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоесфеноформататат и
икотехномически ексоесфеноформататат (общо понятие за икореномически
ексоесфеноформататат и икоуниреномически ексоесфеноформататат, които
са негови разновидности); икокореномически ексопредмет като цялостност от
икокореномически ексоесконтентат (който е вид икокореномически ексоинтат) и икокореномически ексофеноформат (който е вид икокореномически ексоекстат), като цялостност на негова ексоесконтентатна вътрешна (скрита) и
феноформатна външна (разкрита) страна; ексоесфеноформатататна (частична) цялостна конституираност (ексоесфеноформатататна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет или още ексоесфеноформатататна (частична) цялостна ексоикокореномическа
конституираност*
[esfenoformatatative
(partial)
entire
exoecocorenomic constitution /constitutivity/]; икокореномически ексоесконтентат
и икокореномически ексофеноформат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икокореномически страни, които взаимно се предполагат и
отричат); (частично) съвкупностно цялостно битие на икокореномическия
ексопредмет. Есфеноформатататът е съвкупност от понятията за икокореномически ексодиспозит и икокореномически ексоспецифит. Той е разновидност на
икокореномическия ексоконтат. В границите на икокореномическия ексоесфеноформататат икокореномическият ексоесконтентат и икокореномическият ек180
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------софеноформат са относително различни ексофеноформатататни степени (равнища) на конституираността на икокореномическия ексопредмет*
(constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic exothing). Икокореномическият
ексоесконтентат се снема в икокореномическия ексофеноформат: икокореномическият ексофеноформат е икокореномическия ексоесконтентат в снет вид.
Първопричината на икокореномическия ексофеноформат е скрита в икокореномическия ексоесконтентат, а икокореномическият ексоесконтентат [който е
вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическия ексофеноформат
[който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката).
Основни разновидности на икокореномическия ексоесфеноформататат са
обектният
икокореномически
ексоесфеноформататат*
(object
ecocorenomic exoesfenoformatatate) (ексоесфеноформатататът на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексоесфеноформататат*
(system ecocorenomic exoesfenoformatatate) (ексоесфеноформатататът на икокореномическата система). Вж. икокореномически ексоесфеноформататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФОРМАТ* (ecocorenomic exoesformate)
(*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоесформат и икотехномически ексоесформат; операционален
начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия есформат; вид
едностепенна икокореномическа ексодуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексоесформатна едностепенна икокореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си икокореномическа ценностност и икокореномически актив, между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Всеки икокореномически ексопредмет може да с е интерпретира като
икокореномически ексоесформат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на ценностност (която е негова вътрешна определеност) и актив (който е
негово външно състояние). Икокореномическата ценностност е първична и определяща по отношение на икокореномическия актив; тя едновременно е ценностност на икокореномическия ексопредмет и ценностност на актива на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият актив е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическата ценностност ; той едновременно е
актив на икокореномическия ексопредмет и актив на ценностност то на икокореномическия ексопредмет. Вж. икокореномически ексодиспецификат.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФЕНОФОРМАТИНТ* (ecocorenomic
exoesphenoformatint) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване)
на икокореномическия феноформатинт; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоесфеноформатинт и икотехномически ексоесфеноформатинт (общо понятие за икореномически ексоесфеноформатинт и икоуниреномически ексоесфеноформатинт, които са негови разновидности); общо понятие за икокореномически ексоесконтентит и
икокореномически ексофеноформатит, които са негови разновидности и които
като двойка образуват икокореномическия ексоесфеноформатит (последният в
качеството му на двустепенна икокореномическа ексомонада, в частност на ексоесфеноформатитна двустепенна икокореномическа ексомонада); общо
понятие или за ексоесфеноформатинтна (единна частична) вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща конституираност), или за
ексоесфеноформатинтна (единна частична) външна конституираност
(единна частична външнопредставена конституираност) на икокореномическия
ексопредмет. Той е разновидност на икокореномическия ексоконант. Вж. икокореномически ексоесфеноформататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФЕНОФОРМАТАТИТ* (ecocorenomic
exoesfenoformatatite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване)
на икокореномическия феноформататит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоесфеноформататит и
икотехномически ексоесфеноформататит (общо понятие за икореномически
ексоесфеноформататит и икоуниреномически ексоесфеноформататит, които
са негови разновидности); икокореномически ексопредмет като цялостност от
икокореномически ексоесконтентит (който е вид икокореномически ексоинтит) и икокореномически ексофеноформатит (който е вид икокореномически
ексоекстит), като цялостност на негова ексоесконтентитна вътрешна (скрита)
и ексофеноформатитна външна (разкрита) страна; ексоесфеноформататитна
(частична и единна) цялостна конституираност (есфеноформататитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия
ексопредмет или още ексоесфеноформататитна (частична и единна) цялостна ексоикокореномическа конституираност* [esfenoformatatitive (partial
and united) entire exoecocorenomic constitution /constitutivity/]; икокореномически
ексоесконтентит и икокореномически ексофеноформатит в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икокореномически страни, които взаимно
се предполагат и отричат); единно (частично) цялостно битие на икокорено182
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия ексопредмет. Ексоесфеноформататитът е единство на понятията за
икокореномически ексодиспозит и икокореномически ексоспецифит. Той е разновидност на икокореномическия ексоконтит. В границите на икокореномическия ексоесфеноформататит икокореномическият ексоесконтентит и икокореномическият ексофеноформатит са относително различни ексофеноформататитни степени (равнища) на конституираността на икокореномическия ексопредмет* (constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic exothing). Икокореномическият ексоесконтентит се снема в икокореномическия ексофеноформатит: икокореномическият ексофеноформатит е икокореномическия ексоесконтентит в снет вид. Първопричината на икокореномическия ексофеноформатит е
скрита в икокореномическия ексоесконтентит, а икокореномическият ексоесконтентит [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност
на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическия ексофеноформатит [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия ексоесфеноформататит са обектният икокореномически ексоесфеноформататит*
(object ecocorenomic exoesfenoformatatite) (ексоесфеноформататитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексоесфеноформататит* (system ecocorenomic exoesfenoformatatite) (ексоесфеноформататитът
на икокореномическата система).
Понятията, свързани с икокореномическия ексоесфеноформататит, са посочени във фиг. 1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата
стрелка – знак за група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите – идентични понятия; ИКР означава икокореномически).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКР ексоесфеноформант

ИКР ексопроявление

ИКР ексосъщина

ИКР ексодиспецифант

ИКР ексоесфеноформат
ИКР ексодиспецификант

ИКР ексоесфеноформит

ИКР ексодиспозант
и ИКР ексоспецифант

ИКР ексосъщност и
ИКР ексосъдържание

ИКР ексоявление и
ИКР ексоформа

ИКР ексодиспозат и
ИКР ексоспецифат

ИКР ексодиспозит
и ИКР ексоспецифит
ИКР дисексопецифат
ИКР ексоесфеноформатант

ИКР ексоесконтентат

ИКР ексофеноформат

ИКР ексодиспецификат
ИКР есфеноформатат

ИКР ексоесфеноформататит
ИКР ексоесфеноформатинт

ИКР ексодиспецифит

ИКР ексоесконтентит

ИКР ексофеноформатит

ИКР ексоесфеноформатит

ИКР ексодиспецифитит

ИКР ексоесфеноформататит
Фиг. 1. Икокореномически (ИКР) ексоесфеноформататит и понятия, свързани с него (всички те са основни термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОЕСФЕНОФОРМАТИТ* (ecocorenomic
exoesphenoformatite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване)
на икокореномическия феноформатит; комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от икономически ексоесфеноформатинт и икотехномически ексоесфеноформатинт (общо понятие за икореномически ексоесфеноформатинт и икоуниреномически ексоесфеноформатинт, които са негови
разновидности); общо понятие за икономически есфеноформатит и икотехномически есфеноформатит, които са негови разновидности (то е или икономически есфеноформатит, или икотехномически есфеноформатит, но не и двата
заедно в тяхното цялостно единство); двустепенна икокореномическа ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е есфеноформатитна двустепенна икокореномическа ексомонада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически ексоесконтентит и икокореномически ексофеноформатит, между които има отношения на определящо и решаващо в
икокореномиката. Всеки икокореномически ексопредмет може да се интерпретира като икокореномически ексоесфеноформатит, т.е. като диалектически противоречиво единство на ексоесконтентит [който е негова ексоесконтентитна
единна частична вътрешна (скрита) конституираност, ексоесконтентитна единна частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия
върху заобикалящата го среда] и ексофеноформатит [който е негова ексофеноформатитна единна частична външна (разкрита) конституираност, ексофеноформатитна единна частична външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икокореномическият ексоесконтентит
е първичен и определящ по отношение на икокореномическия ексофеноформатит; той едновременно е ексоесконтентит на икокореномическия ексопредмет и
начин на имплициране на ексофеноформатита на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият ексофеноформатит е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия ексоесконтентит; той едновременно е ексофеноформатит на икокореномическия ексопредмет и начин на експлициране на
ексоесконтентита на икокореномическия ексопредмет. Той е разновидност на
икокореномическия ексоконат. Вж. икокореномически ексоесфеноформататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОЕСФЕНОФОРМИТ*
(ecocorenomic
exoesfenoformite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на
икокореномическия феноформит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоесфеноформит и икотехномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ексоесфеноформит (общо понятие за икореномически ексоесфеноформит и
икоуниреномически ексоесфеноформит, които са негови разновидности); икокореномически ексопредмет като цялостност от икокореномическа ексосъщина
(която е вид икокореномически ексоинтуит) (същото като икокореномически
ексоесконтент) и икокореномическо ексопроявление (което е вид икокореномически ексоекстуит) (същото като икокореномическа ексофеноформа), като цялостност на негова ексосъщинностна вътрешна (скрита) и ексопроявителна
външна (разкрита) страна; ексоесфеноформитна (частична) цялостна конституираност (есфеноформитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет или още ексоесфеноформитна (частична) цялостна ексоикокореномическа конституираност*
(esfenoformitive partial entire exoecocorenomic constitution /constitutivity/); икокореномическа ексосъщина и икокореномическо ексопроявление в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икокореномически страни, които
взаимно се предполагат и отричат); частично цялостно битие на икокореномическия ексопредмет. Ексоесфеноформитът е общо понятие за икокореномически ексодиспозит и икокореномически ексоспецифит. Той е разновидност е
на икокореномическия ексоконтуит. В границите на икокореномическия ексоесфеноформит икокореномическата ексосъщина и икокореномическото ексопроявление са относително различни ексоесфеноформитни степени (равнища) на
конституираността на икокореномическия ексопредмет* (constitution
/constitutivity/ of the ecocorenomic exothing). Икокореномическата ексосъщина се
снема в икокореномическото ексопроявление: икокореномическото ексопроявление е икокореномическата ексосъщина в снет вид. Първопричината на икокореномическото ексопроявление е скрита в икокореномическата ексосъщина, а
икокореномическата ексосъщина [която е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез
икокореномическото ексопроявление [което е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо
и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия ексоесфеноформит са обектният икокореномически есфеноформит*
(object ecocorenomic exoesfenoformite) (ексоесфеноформитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически есфеноформит* (system
ecocorenomic exoesfenoformite) (ексоесфеноформитът на икокореномическата
система). Вж. икокореномически ексоесфеноформататит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (ecocorenomic exoingredient) (ки) – във:
всеобщ диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
вторичен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икокореномически ексоингредиент);
външен дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент);
външен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
външен релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент);
вътрешен дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент);
вътрешен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
вътрешен релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент);
градивен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
групов диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент;
дерелевантни диалектически икокореномически ексоингредиенти;
диалектически икокореномически ексоингредиент;
диалектически икокореномически ексоингредиент;
дукоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икокореномически ексоингредиент);
дукоплетен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
единен външен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икокореномически ексоингредиент);
единен вътрешен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
единен градивен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
единен дукоален диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
единен дукоплетен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
единен клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
единен масивен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
единен основен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икокореномически ексоингредиент);
единен съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
единен уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
единен унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
единен цялостен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
единен частен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икокореномически ексоингредиент);
единичен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
еднозначен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
зависим диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изведен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен външен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен вътрешен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен градивен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен дукоален диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен дукоплетен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен масивен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен основен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен цялостен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен частен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икокореномически ексоингредиент);
клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран външен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран вътрешен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран градивен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран диалектически икокореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран дукоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран дукоплетен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран масивен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран основен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран цялостен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран частен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
масивен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеален външен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеален вътрешен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеален градивен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеален дукоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеален дукоплетен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеален клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеален масивен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеален основен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеален уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеален унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеален цялостен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеален частен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеплетен външен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеплетен вътрешен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеплетен градивен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеплетен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеплетен дукоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеплетен дукоплетен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеплетен клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеплетен масивен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеплетен основен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеплетен съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеплетен уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеплетен унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеплетен цялостен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен частен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
начален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
невсеобщ диалектически икокореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икокореномически ексоингредиент);
негрупов диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
независим диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
нехолистичен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икокореномически ексоингредиент);
обектен дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент);
обектен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
обектен релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент);
обобщен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
общ диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
основен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
отделен външен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
отделен вътрешен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
отделен градивен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
отделен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
отделен дукоален диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
отделен дукоплетен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
отделен масивен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
отделен основен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
отделен съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
отделен уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
отделен унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
отделен цялостен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
отделен частен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икокореномически ексоингредиент);
предпоставен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икокореномически ексоингредиент);
пълен комбиниран диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
първичен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разделен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен външен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен вътрешен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен градивен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен дукоален диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен дукоплетен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен масивен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен основен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен цялостен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен частен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент;
релевантни диалектически икокореномически ексоингредиенти;
самостоен външен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоен вътрешен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоен градивен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоен дукоален диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоен дукоплетен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоен клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоен масивен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоен основен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоен уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоен унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоен цялостен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоен частен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоятелен външен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоятелен вътрешен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоятелен градивен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоятелен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоятелен дукоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоятелен дукоплетен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоятелен клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоятелен масивен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоятелен основен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоятелен съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоятелен уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоятелен унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоятелен цялостен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен частен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
системен дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент);
системен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икокореномически ексоингредиент);
системен релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент);
съвкупностен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икокореномически ексоингредиент);
съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съединен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен външен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен вътрешен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен градивен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен дукоален диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен дукоплетен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен масивен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен основен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент)
съставен уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен цялостен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен частен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален външен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален вътрешен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален градивен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален дукоален диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален дукоплетен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален масивен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален основен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален цялостен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален частен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икокореномически ексоингредиент);
холистичен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
цялостен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икокореномически ексоингредиент);
частен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
частичен комбиниран диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНСТИТИТ* (ecocorenomic exoinstitite) (*)
– операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия инститит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономически ексоинститит и икотехномически ексоинститит (общо понятие за икореномически ексоинститит и икоуниреномически ексоинститит,
които са негови разновидности); единна вътрешна конституираност (единна
вътрешноприсъща конституираност) на икокореномическия ексопредмет или
още единна вътрешна ексоикокореномическа конституираност* (united
internal exoecocorenomic constitution /constitutivity/); единност на всички вътрешни (скрити) страни на икокореномическия ексопредмет (които скрити страни като съвкупност образуват неговия икокореномически ексоинститутат, т.е.
икокореномическият ексоинститутат е съвкупността от всички икокореномически ексоинституити на икокореномическия ексопредмет, а последните изграждат неговия икокореномически ексоинститит); всички икокореномически
ексоинституити в тяхното диалектическо единство; ексоинститит на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически ексоконститит). Икокореномическият ексоинститит е понятие за единството на всички създаващи страни
на икокореномическия ексопредмет и е единен източник на всички негови въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икокореномическо въздействие).
Икокореномическият ексоинститит е комплексното вътрешно съчетание (по
силата на комплекс от критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически компонент), което го прави вътрешно единен такъв, какъвто е. По силата на това му качество разновидностите на икокореномическия ексоинституит, които изграждат единния
икокореномически ексоинститит, са икокореномическата ексосъщност, икокореномическото ексосъдържание, икокореномическата ексосубстанция, икоко198
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическото ексокачество, икокореномическата ексонеобходимост и т.н.
Начинът на експлициране на икокореномическия ексоинститит е съответстващият му икокореномически ексститит. Икокореномическият ексоинститит и
икокореномическият ексоексститит са понятия на единната конституираност
на икокореномическия ексопредмет* (united constitution /constitutivity/ of the
ecocorenomic exothing), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият ексоинститит се снема в икокореномическия ексоексститит: икокореномическият ексоексститит е икокореномическия ексоинститит в снет вид. Първопричината на
икокореномическия ексоексститит е скрита в икокореномическия ексоинститит,
а икокореномическият ексоинститит [който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икокореномическия ексопредмет] се разкрива
чрез икокореномическия ексоексститит [която е вторичната (производната) и
решаващата конституираност на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномически ексоинститит са обектният икокореномически ексоинститит*
(object ecocorenomic exoinstitite) (ексоинстититът на икокореномическия обект)
и системният икокореномически ексоинститит* (system ecocorenomic
exoinstitite) (ексоинстититът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНСТИТУИТ* (ecocorenomic exoinstituite)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия
институит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция)
от икономически ексоинституит и икотехномически ексоинституит (общо
понятие за икореномически ексоинституит и икоуниреномически ексоинституит, които са негови разновидности); вътрешна конституираност (вътрешноприсъща конституираност) на икокореномическия ексопредмет или още
вътрешна
ексоикокореномическа
конституираност*
(internal
exoecocorenomic constitution /constitutivity/); общо понятие за коя да е от всички вътрешни (скрити) страни на икокореномическия ексопредмет (които скрити
страни като съвкупност образуват неговия икокореномически ексоинститутат, т.е. икокореномическият ексоинститутат е съвкупността от всички икокореномически ексоинституити); ексоинституит на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически ексоконститит). Отделният вид вътрешна страна на икокореномическия ексопредмет (отделната разновидност на икокореномическия ексоинституит) се определя като икокореномически ексоинститутит. Икокореномическият ексоинституит е общо понятие за коя да е от всички
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------създаващи страни на икокореномическия ексопредмет и за източник на негови
въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икокореномическо въздействие). Той е кое да е от всички вътрешни съчетания (по силата на някакъв критерий) на компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия ексопредмет
(вж. икокореномически компонент), което го прави вътрешно такъв, какъвто е.
По силата на това му качество разновидности (институтити) на икокореномическия ексоинституит са икокореномическата ексосъщност, икокореномическото ексосъдържание, икокореномическата ексосубстанция, икокореномическото ексокачество, икокореномическата ексонеобходимост и т.н. Начинът
на експлициране на икокореномическия ексоинституит е съответстващият му
икокореномически ексституит. Икокореномическият ексоинституит и икокореномическият ексоексституит са понятия на конституираността на икокореномическия ексопредмет* (constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic
exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият ексоинституит се снема в
икокореномическия ексоексституит: икокореномическият ексоексституит е
икокореномическия ексоинституит в снет вид. Първопричината на икокореномическия ексоексституит е скрита в икокореномическия ексоинституит, а икокореномическият ексоинституит [който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез
икокореномическия ексоексституит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на предметния
икокореномически ексоинституит са обектният икокореномически ексоинституит* (object ecocorenomic exoinstituite) (ексоинституитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексоинституит* (system
ecocorenomic exoinstituite) (ексоинституитът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНСТИТУТАТ*
(ecocorenomic
exoinstitutate) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия институтат; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоинститутат и икотехномически ексоинститутат (общо понятие за икореномически ексоинститутат и икоуниреномически ексоинститутат, които са негови разновидности); съвкупност от
всички икокореномически ексоинституити на икокореномическия ексопредмет; съвкупност от всички вътрешни конституираности (вътрешноприсъщи съвкупностни конституираности) на икокореномическия ексопредмет или
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------още съвкупностна вътрешна ексоикокореномическа конституираност*
(totalitiary internal exoecocorenomic constitution /constitutivity/); понятие за съвкупността от всички вътрешни (скрити) страни на икокореномическия ексопредмет; институтат на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически
ексоконститит). Той е общността от всички създаващи страни на икокореномическия ексопредмет като източник на неговите въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икокореномическо въздействие). Представлява общността
(семейството) от всички вътрешни съчетания (образувани по силата на различни критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически компонент), която (общност) го прави външно такъв, какъвто е. По силата на това му качество съставки на икокореномическия ексоинститутат са икокореномическата ексосъщност, икокореномическото ексосъдържание, икокореномическата ексосубстанция, икокореномическото ексокачество, икокореномическата ексонеобходимост и т.н. Начинът
на експлициране на икокореномическия ексоинститутат е икокореномическият
ексоексститутат. Икокореномическият ексоинститутат и икокореномическият ексоексститутат са понятия на съвкупностната конституираност на икокореномическия ексопредмет* (totalitiary constitution /constitutivity/) of the
ecocorenomic exothing), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият ексоинститутат се снема в икокореномическия ексоексститутат: икокореномическият ексоексститутат е икокореномическия ексоинститутат в снет вид. Първопричината на икокореномическия ексоексститутат е скрита в икокореномическия ексоинститутат, а икокореномическият ексоинститутат [който е първичната (примитивната) и определящата съвкупностна конституираност на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическия ексоексститутат [която е вторичната (производната) и решаващата съвкупностна конституираност
на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия ексоинститутат са
обектният икокореномически ексоинститутат* (object ecocorenomic
exoinstitutate) (ексоинститутатът на икокореномическия обект) и системният
икокореномически ексоинститутат* (system ecocorenomic exoinstitutate) (ексоинститутатът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНСТИТУТИТ*
(ecocorenomic
exoinstitutite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия институтит; комбинация (съчетание или включваща иконо201
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа дизюнкция) от икономически ексоинститутит и икотехномически ексоинститутит (общо понятие за икореномически ексоинститутит и икоуниреномически ексоинститутит, които са негови разновидности); отделна вътрешна конституираност (вътрешноприсъща конституираност) на икокореномическия ексопредмет или още отделна вътрешна ексоикокореномическа
конституираност* (internal exoecocorenomic constitution /constitutivity/); отделен вид вътрешна (скрита) страна на икокореномическия ексопредмет; отделна
разновидност на икокореномическия ексоинституит; институтит на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически ексоконститит). Икокореномическият ексоинститутит е някаква създаваща страна на икокореномическия
ексопредмет и някакъв източник на негови въздействия върху заобикалящата го
среда (вж. икокореномическо въздействие). Той е някакво вътрешно съчетание
(по силата на определен критерий) на компонентите (елементи и връзки) на
икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически компонент), което го
прави вътрешно такъв, какъвто е. По силата на това му качество икокореномически ексоинститутити (разновидности на икокореномическия ексоинституит)
са икокореномическата ексосъщност, икокореномическото ексосъдържание,
икокореномическата ексосубстанция, икокореномическото ексокачество, икокореномическата ексонеобходимост и т.н. Начинът на експлициране на икокореномическия ексоинститутит е съответстващият му икокореномически ексоексститутит. Икокореномическият ексоинститутит и икокореномическият
ексоексститутит са понятия на конституираността на икокореномическия
ексопредмет* (constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic exothing), като в
частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият ексоинститутит се снема в икокореномическия ексоексститутит: икокореномическият ексститутит е икокореномическия институтит в снет вид. Първопричината на икокореномическия ексоексституит е скрита в икокореномическия институтит, а икокореномическият ексоинститутит се разкрива чрез икокореномическия ексоексститутит. Основни разновидности на икокореномическия ексоинститутит са обектният икокореномически ексоинститутит* (object ecocorenomic exoinstitutite) (ексоинститутитът
на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексоинститутит* (system ecocorenomic exoinstitutite) (ексоинститутитът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНТАТ* (ecocorenomic exointate) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия интат;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоинтат и икотехномически ексоинтат (общо понятие за икореномически ексоинтат и икоуниреномически ексоинтат, които са негови разновидности); съвкупност на част от икокореномическите ексоинституити на
икокореномическия ексопредмет; съвкупност на част от вътрешните конституираности (от вътрешноприсъщите конституираности) на икокореномическия ексопредмет или още частична съвкупностна вътрешна ексоикокореномическа конституираност* (partial totalitiary internal exoecocorenomic
constitution /constitutivity/); понятие за съвкупността на част от вътрешните
(скритите) страни на икокореномическия ексопредмет; интат на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически ексоконтит). Той е общността на
част от създаващите страни на икокореномическия ексопредмет като източник
на неговите въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икокореномическо
въздействие). Представлява общността (семейството) на част от вътрешните
съчетания (образувани по силата на различни критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически
компонент), която (общност) го прави външно такъв, какъвто е. По силата на
това му качество разновидности на икокореномическия ексоексоинтат са икокореномическият ексоесконтентат, икокореномическият ексосубстратат,
икокореномическият ексосенстат, икокореномическият ексонатуритат и т.н.
Начинът на експлициране на икокореномическия интат е икокореномическият ексоекстат. Икокореномическият ексоинтат и икокореномическият ексоекстат са понятия на частичната съвкупностна конституираност на икокореномическия ексопредмет* (partial totalitiary constitution /constitutivity/) of the
ecocorenomic exothing), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият ексоексоинтат се снема в икокореномическия ексоекстат: икокореномическият ексоекстат
е икокореномическия ексоинтат в снет вид. Първопричината на икокореномическия ексоекстат е скрита в икокореномическия ексоинтат, а икокореномическият ексоинтат [който е първичната (примитивната) и определящата частична
съвкупностна конституираност на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическия ексоекстат [която е вторичната (производната) и
решаващата частична съвкупностна конституираност на икокореномическия
ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия ексоинтат са обектният икокореномически ексоинтат* (object ecocorenomic exointate) (ексоинтатът на икокореноми-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия обект) и системният икокореномически ексоинтат* (system
ecocorenomic exointate) (ексоинтатът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНТЕРИОН* (ecocorenomic exointerion) (*)
– комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоинтерион и икотехномически ексоинтерион; операционален начин за
означаване (на изразяване) на икокореномическия интерион; вътрешно икокореномическо ексопонятие, което е първично и определящо в състава на икокореномическия ексобитерион (последният е частен случай на двустепенната
икокореномическа ексомонада в качеството й на двустепенен едноравнищен
диалектически формат, състоящ се от взаимодействащи си икокореномически
ексоинтерион и икокореномически ексоекстерион), представляващо вътрешната страна на даден икокореномически ексопредмет (вж. външно и вътрешно в
икономиката и определящо и решаващо в икономиката). Икокореномическият
ексоинтерион (вътрешното в икокореномиката) е това, което характеризира
собствената природа (вж. икокореномическа ценностност), съдържанието (вж.
икокореномически контив) и своеобразието (вж. икокореномически субстат) на
икокореномическия ексопредмет. Вътрешното характеризира икокореномическия ексопредмет откъм тези негови свойства и отношения, които съставят неговата основа, закона на неговото движение и развитие. В този котекст разновидности на икокореномическия ексоинтерион са икокореномическата ценностност, икокореномическият контив и икокореномическият субстат, които в своята съвкупност образуват икокореномическия ексоинтериорат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНТЕРИОРАТ*
(ecocorenomic
exointeriorate) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоинтериорат и икотехномически ексоинтериорат; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия
интериорат; съвкупност от йерархично взаимодействащи си икокореномически
ексоинтериони, към която се числят икокореномическата ценностност, икокореномическият контив и икокореномическият субстат, които са вътрешните
(първичните и определящите) страни на икокореномическите ексобитериони.
Икокореномически ексобитериони са двустепенни икокореномически монади,
всеки един от които се състои от взаимодействащи си икокореномически ексоинтерион (вътрешно икокореномическо ексопонятие, което е първично и определящо) и икокореномически ексоекстерион (външно икокореномическо ексопонятие, което е вторично и решаващо) (вж. определящо и решаващо в иконо204

1609

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОДЕВЕНОМИКА
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСПЕЦИФИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------миката). Икокореномически ексобитериони са (а) икокореномическият ексодиспозат (който е ексодиспозатна двустепенна икокореномическа ексомонада и приема формата на икокореномически ексодиспозификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е икокореномическата ценностност и външна (и
решаваща) страна е икокореномическата феност, (б) икокореномическият ексоспецифат (който е ексоспецифатна двустепенна икокореномическа ексомонада и приема формата на икокореномически ексоспецификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е икокореномическият контив и външна (и решаваща) страна е икокореномическият актив, (в) икокореномическият ексосустат (който е ексосустатна двустепенна икокореномическа ексомонада и
приема формата на икокореномически ексосустификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е икокореномическият субстат и външна (и решаваща) страна е икокореномическият запас. Като цяло икокореномическият ексоинтериорат е вътрешната (първичната и определящата) страна на икокореномическия
ексобитериорат (последният е съвкупността от икокореномическия ексодиспозат, икокореномическия ексоспецифат и икокореномическия ексосустат).
Икокореномическият интериорат е триравнищна икокореномическа йерархия (нейните равнища са икокореномическата ценностност, икокореномическият контив и икокореномическият субстат) и в това си качество образува икокореномическия ексонатуритат, който е едносъставна ексонатуритатна едностепенна икокореномическа ексотриада. В него се конституират и установяват три
ексоинтериоратни едностепенни икокореномически ексодиади: (1) икокореномическата ексосъщина, която е ексосъщинна едностепенна икокореномическа ексодуада [от своя страна съставена от (а) икокореномическия контив, което
тук изпълнява ролята на първична и определяща страна, и (б) икокореномическата ценностност, която тук изпълнява ролята на вторична и решаваща страна];
(2) икокореномическият ексосубстрат, който е ексосубстратна едностепенна икокореномическа ексодуада [от своя страна съставена от (а) икокореномическият субстат, която тук изпълнява ролята на първична и определяща страна,
и (б) икокореномическият контив, което тук изпълнява ролята на вторична и
решаваща страна]; (3) икокореномическият ексосмисъл, която е ексосмислова
едностепенна икокореномическа ексодуада [от своя страна съставена от (а)
икокореномическият субстат, който тук изпълнява ролята на първична и определяща страна, и (б) икокореномическата ценност, която тук изпълнява ролята
на вторична и решаваща страна].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНТИТ* (ecocorenomic exointite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия интит;
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоинтит и икотехномически ексоинтит (общо понятие за икореномически ексоинтит и икоуниреномически ексоинтит, които са негови разновидности); единна частична вътрешна конституираност (единна частична
вътрешноприсъща конституираност) на икокореномическия ексопредмет или
още единна частична вътрешна ексоикокореномическа конституираност*
(united partial internal exoecocorenomic constitution /constitutivity/); единност на
част от всички вътрешни (скрити) страни на икокореномическия ексопредмет
(които скрити страни като съвкупност образуват неговия икокореномически ексоинтат, т.е. икокореномическият ексоинтат е съвкупността от всички икокореномически ексоинтиути на икокореномическия ексопредмет, а последните
изграждат неговия икокореномически ексоинтит); част от всички икокореномически ексоинтуити в тяхното диалектическо единство; ексоинтит на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически ексоконтит). Икокореномическият ексоинтит е понятие за единството на част от всички създаващи страни
на икокореномическия ексопредмет и е единен източник на част от всички негови въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икокореномическо въздействие). Икокореномическият ексоинтит е комплексното частично вътрешно
съчетание (по силата на комплекс от критерии) на компонентите (елементи и
връзки) на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически компонент), което го прави вътрешно единен такъв, какъвто е. По силата на това му
качество разновидности на икокореномическия ексоинтит са икокореномическият ексоесконтентит, икокореномическият ексосубстратит, икокореномическият ексосенстит, икокореномическият ексонатуритит и т.н. Начинът
на експлициране на икокореномическия ексоинтит е съответстващият му икокореномически екстит. Икокореномическият ексоинтит и икокореномическият
ексоекстит са понятия на единната частична конституираност на икокореномическия ексопредмет* (united partial constitution /constitutivity/ of the
ecocorenomic exothing), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият ексоинтит се
снема в икокореномическия ексоекстит: икокореномическият ексоекстит е икокореномическия ексоинтит в снет вид. Първопричината на икокореномическия
ексоекстит е скрита в икокореномическия ексоинтит, а икокореномическият
ексоинтит [който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ексоекстит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност
на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия ексоинтит са обектният икокореномически ексоинтит* (object ecocorenomic exointite) (ексоинтитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексоинтит* (system ecocorenomic exointite) (ексоинтитът на икокореномическата
система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНТУИТ* (ecocorenomic exointuite) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия интиуит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономически ексоинтуит и икотехномически ексоинтуит (общо понятие за
икореномически ексоинтуит и икоуниреномически ексоинтуит, които са негови разновидности); частична вътрешна конституираност (частична вътрешноприсъща конституираност) на икокореномическия ексопредмет или още
частична вътрешна ексоикокореномическа конституираност* (partial
exoecocorenomic internal constitution /constitutivity/); общо понятие за коя да е
от част от всички вътрешни (скрити) страни на икокореномическия ексопредмет (които част от скрити страни като съвкупност образуват неговия икокореномически ексоинтат, т.е. икокореномическият ексоинтат е съвкупността от
чак от всички всички икокореномически ексоинтуити); ексоинтуит на икокореномическия предмет (вж. икокореномически ексоконтит). Икокореномическият ексоинтуит е общо понятие за коя да е от част от всички създаващи страни
на икокореномическия ексопредмет и е източник на негови въздействия върху
заобикалящата го среда (вж. икокореномическо въздействие). Той е кое да е от
част от всички вътрешни съчетания (по силата на някакъв критерий) на компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически компонент), което го прави вътрешно такъв, какъвто е. По силата на
това му качество разновидности на икокореномическия ексоинтуит са икокореномическата ексосъщина (икокореномическият ексоесконтент), икокореномическият ексосубстрат, икокореномическият ексосмисъл, икокореномическото
ексоестество (икокореномическата ексоприрода) и т.н. Начинът на експлициране на икокореномическия ексоинтуит е съответстващият му икокореномически ексоекстуит. Икокореномическият ексоинтуит и икокореномическият
ексоекстуит са понятия на частичната конституираност на икокореномическия ексопредмет* (partial constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic
exothing), като в частност представляват относително различни степени (рав207
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икокореномическия ексоекстуит: икокореномическият ексоекстуит е икокореномическия ексоинтуит в снет вид. Първопричината на икокореномическия ексоекстуит е скрита в икокореномическия ексоинтуит, а икокореномическият
ексоинтуит [който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическия
ексоекстуит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност
на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия ексоинтуит са обектният икокореномически ексоинтуит* (object ecocorenomic exointuite) (ексоинтуитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексоинтуит* (system ecocorenomic exointuite) (ексоинтуитът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОКОДИСПОЗИТ*
(ecocorenomic
exocodisposite) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНАНТ* (ecocorenomic exoconant) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия конант; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоконант и икотехномически ексоконант (общо понятие за икореномически ексоконант и икоуниреномически ексоконант, които са негови
разновидности); общо понятие за икокореномически ексоинтит и икокореномически ексоекстит, които са негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия ексоконат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа ексомонада, в частност на ексоконатна двустепенна
икокореномическа ексомонада); общо понятие или за единна частична вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща конституираност), или за единна частична външна конституираност (единна частична
външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет.
Разновидности на икокореномическия ексоконант са икокореномическият ексоесфеноформатинт, икокореномическият ексосустратинт, икокореномическият ексосусенсинт, икокореномическият ексореалититинт и т.н. Вж. икокореномически ексоконтит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНАТ* (ecocorenomic exoconate) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия ко208
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нат; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоконат и икотехномически ексоконат (общо понятие за икореномически ексоконат и икоуниреномически ексоконат, които са негови разновидности); двустепенна икокореномическа ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е ексоконатна двустепенна икокореномическа ексомонада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически ексоинтит и икокореномически ексоекстит, между които има отношения на
определящо и решаващо в икокореномиката. Всеки икокореномически ексопредмет може да се интерпретира по определен признак като икокореномически
ексоконат, т.е. като диалектически противоречиво единство на ексоинтит [който е негова единна частична вътрешна (скрита) конституираност, единна частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху
заобикалящата го среда] и ексоекстит [който е негова единна частична външна
(разкрита) конституираност, единна частична външна усвояваща страна като
начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икокореномическият
ексоинтит е първичен и определящ по отношение на икокореномическия ексоекстит; той едновременно е ексоинтит на икокореномическия предмет и начин
на имплициране на ексоекстита на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият ексоекстит е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия ексоинтит; той едновременно е екстит на икокореномическия ексопредмет и начин на експлициране на ексоинтита на икокореномическия ексопредмет. Разновидности на икокореномическия ексоконат са икокореномическият ексоесфеноформатит, икокореномическият ексосустратит, икокореномическият ексосусенсит, икокореномическият ексореалититит и т.н. Вж. икокореномически ексоконтит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНСТИАНТ* (ecocorenomic exoconstiant)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия
констиант; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция)
от икономически ексоконстиант и икотехномически ексоконстиант (общо понятие за икореномически ексоконстиант и икоуниреномически ексоконстиант,
които са негови разновидности); общо понятие за икокореномически ексоинститит и икокореномически ексоексститит, които са негови разновидности и
които като двойка образуват икокореномическия ексоконстиат (последният в
качеството му на двустепенна икокореномическа ексомонада, в частност на ексоконстиатна двустепенна икокореномическа ексомонада); общо понятие
или за единна вътрешна конституираност (единна вътрешноприсъща конс209
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------титуираност), или за единна външна конституираност (единна външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет. Вж. икокореномически ексоконститит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНСТИАТ* (ecocorenomic exoconstiate)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия
констиат; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономически ексоконстиат и икотехномически ексоконстиат (общо понятие
за икореномически ексоконстиат и икоуниреномически ексоконстиат, които са
негови разновидности); двустепенна икокореномическа ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е ексоконстиатна двустепенна икокореномическа ексомонада), състояща се от взаимодействащи си
икокореномически ексоинститит и икокореномически ексоексститит, между
които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката. Всеки
икокореномически ексопредмет може да се интерпретира по определен признак
като икокореномически ексоконстиат, т.е. като диалектически противоречиво
единство на ексоинститит [който е негова единна вътрешна (скрита) конституираност, единна вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и ексоексститит [който е негова единна
външна (разкрита) конституираност, единна външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икокореномическият ексоинститит е първичен и определящ по отношение на икокореномическия ексоексститит; той едновременно е ексоинститит на икокореномическия ексопредмет и начин на имплициране на ексоексститита на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият ексоексститит е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия ексоинститит; той едновременно е ексоексститит на икокореномическия ексопредмет и начин на експлициране на ексоинститита на икокореномическия ексопредмет. Вж. икокореномически ексоконститит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНСТИТИТ* (ecocorenomic exoconstitite)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия
конститит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция)
от икономически ексоконститит и икотехномически ексоконститит (общо
понятие за икореномически ексоконститит и икоуниреномически ексоконститит, които са негови разновидности); икокореномически ексопредмет като цялостност на икокореномически ексоинститит и икокореномически ексоекс210
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ститит, като цялостност на своята единна вътрешна и единна външна страна;
единна цялостна конституираност (единна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет или още
единна цялостна ексоикокореномическа конституираност* (united entire
exoecocorenomic constitution /constitutivity/); понятие за единството от всички
цялости от вътрешните (скритите) и съответстващите им външни (разкрити)
страни на икокореномическия ексопредмет [които (цялости) са икокореномическите ексоконституити, т.е. икокореномическият ексоконститит е единството
на всички икокореномически ексоконституити]; икокореномически ексопредмет в неговата пълна диалектическа завършеност. Икокореномическият ексоконститит е единството на всички цялости от някакви създаващи и съответстващи им усвояващи страни на икокореномическия ексопредмет. Той е единството от всички цялости от вътрешни и външни съчетания (по силата на определени критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия
ексопредмет (вж. икокореномически компонент), което (единство) го прави
единно цялостно такъв, какъвто е. По силата на това му качество разновидностите на икокореномическия ексоконституит, които изграждат единния икокореномически ексоконститит (както и съответстващите им ексоконституитити,
които са отделни разновидности на икокореномическия ексоконституит), са
икокореномическият ексодиспозит, икокореномическият ексоспецифит, икокореномическият ексосустит и т.н. В границите на икокореномическия ексоконститит икокореномическият ексоинститит и икокореномическият ексоексститит са понятия на единната конституираност на икокореномическия ексопредмет* (united constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic exothing), като
в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият ексоинститит се снема в икокореномическия ексоексститит: икокореномическият ексоексститит е икокореномическия
ексоинститит в снет вид. Първопричината на икокореномическия ексоексститит
е скрита в икокореномическия ексоинститит, а икокореномическият ексоинститит [който е първичната (примитивната) и определящата единна цялостна конституираност на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическия ексоексститит [която е вторичната (производната) и решаващата
единна цялостна конституираност на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномически ексоконститит са обектният икокореномически ексоконститит* (object ecocorenomic exoconstitite) (ексоконстититът на икокореномичес-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия обект) и системният икокореномически ексоконститит* (system
ecocorenomic exoconstitite) (ексоконстититът на икокореномическата система).
Понятията, свързани с икокореномическия ексоконститит, са посочени във
фиг. 1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка – знак
за група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на единно
понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите – идентични понятия; ИКР означава икокореномически). Към икокореномическите
ексоинститутити (които са отделни разновидности на икокореномическия ексоинституит) се числят икокореномическата ексосъщност, икокореномическото ексосъдържание, икокореномическата ексосубстанция, икокореномическото ексокачество, икокореномическата ексонеобходимост и т.н.; към икокореномическите ексоексститутити (които са отделни разновидности на икокореномическия ексоексституит) се числят икокореномическото ексоявление,
икокореномическата ексоформа, икокореномическата ексосуперстанта, икокореномическото ексоколичество, икокореномическата ексослучайност и т.н.;
към икокореномическите ексоконститутианти (които са отделни разновидности на икокореномическия ексоконституфант) се числят икокореномическият ексодиспозант, икокореномическият ексоспецифант, икокореномическият ексосустант и т.н.; към икокореномическите ексоконститутиати
(които са отделни разновидности на икокореномическия ексоконституфикант)
се числят икокореномическият ексодиспозат, икокореномическият ексоспецифат, икокореномическият ексосустат и т.н.
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ИКР ексоинституит

ИКР ексоексституит

ИКР ексоконституфант

ИКР ексоконституат
ИКР ексоконституфикант

ИКР ексоконституит

ИКР ексоконститут
ианти 1, 2,
3 и т.н.

ИКРексоинститутити 1, 2, 3
и т.н.

ИКР ексоексститутити 1, 2, 3
и т.н.

ИКР ексоконститутиати 1, 2,
3 и т.н.

ИКР ексоконститутити 1, 2, 3 и
т.н.

ИКР ексоконституфат
ИКР ексоконститутант

ИКР ексоинститутат

ИКР ексоексститутат

ИКР ексоконституфикат
ИР ексоконститута-

тат
ИКР ексоконститутат

ИКР ексоконстиант

ИКР ексоексститит

ИКР ексоинститит

ИКР ексоконстифант

ИКР ексоконстиат
ИКР ексоконстификант

ИКР ексоконститит
Фиг. 1. Икокореномически (ИКР) ексоконститит и понятия, свързани с него (всички те са основни термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОКОНСТИТУАНТ*
(ecocorenomic
exoconstituant), икокореномически ексоконституфант, (*) – операционален
начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия конституант; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически
ексоконституант и икотехномически ексоконституант (общо понятие за
икореномически ексоконституант и икоуниреномически ексоконституант,
които са негови разновидности); общо понятие за ексоикокореномически институит и ексоикокореномически ексституит, които са негови разновидности
и които като двойка образуват икокореномическия ексоконституат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа ексомонада, в частност на
ексоконституатна двустепенна икокореномическа ексомонада); общо понятие или за вътрешна конституираност (вътрешноприсъща конституираност), или за външна конституираност (външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет. Тъй като икокореномическият ексоинституит е общо понятие за икокореномическа ексосъщност, икокореномическо ексосъдържание, икокореномическа ексосубстанция, икокореномическо ексокачество, икокореномическа ексонеобходимост и т.н., а икокореномическият
ексоексституит е общо понятие за икокореномическо ексоявление, икокореномическа ексоформа, икокореномическа ексосуперстанта, икокореномическо
ексоколичество, икокореномическа ексослучайност и т.н., икокореномическият
ексоконституант е общо понятие за тях и затова се покрива с понятието за икокореномически ексоконституфант. Вж. икокореномически ексоконститит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОКОНСТИТУАТ*
(ecocorenomic
exoconstituate) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия конституат; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоконституат и икотехномически ексоконституат (общо понятие за икореномически ексоконституат и икоуниреномически ексоконституат, които са негови разновидности); двустепенна икокореномическа ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически формат,
така че е ексоконституатна двустепенна икокореномическа ексомонада),
състояща се от взаимодействащи си икокореномически институит и икокореномически ексоексституит, между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката. Всеки икокореномически предмет може да се интерпретира по определен признак като икокореномически ексоконституат, т.е.
като диалектически противоречиво единство на ексоинституит [който е негова
вътрешна (скрита) конституираност, вътрешна създаваща страна като източник
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и ексоексституит [който е
негова външна (разкрита) конституираност, външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икокореномическият ексоинституит е първичен и определящ по отношение на икокореномическия ексоекституит; той едновременно е институит на икокореномическия ексопредмет и начин на имплициране на ексоексституита на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият ексоексституит е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия ексоинституит; той едновременно е ексоексституит на икокореномическия ексопредмет и начин на експлициране на ексоинституита на икокореномическия ексопредмет. Вж. икокореномически ексоконститит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОКОНСТИТУИТ*
(ecocorenomic
exoconstituite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия ексоконституит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоконституит и икотехномически
конституит (общо понятие за икореномически ексоконституит и икоуниреномически конституит, които са негови разновидности); икокореномически
ексопредмет като цялостност от ексоикокореномически ексоинституит и икокореномически ексоексституит, като цялостност на някаква своя вътрешна и
външна страна; цялостна конституираност (вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет или още цялостна ексоикокореномическа конституираност* (entire exoecocorenomic
constitution /constitutivity/); общо понятие за коя да е от всички цялости от някаква вътрешна (скрита) и съответстваща му външна (разкрита) страна на икокореномическия ексопредмет [които (цялости) като съвкупност образуват икокореномически ексоконститутат, т.е. икокореномическият ексоконститутат е
съвкупността от всички икокореномически ексоконституити] (вж. икокореномически ексоконститит). Отделният вид цялост от някаква вътрешна и съответстваща му външна страна на икокореномическия ексопредмет (отделната
разновидност на икокореномическия конституит) се определя като икокореномически ексоконститутит. Икокореномическият ексоконституит е общо понятие за кое да е от всички цялости от някаква създаваща и съответстваща му усвояваща страна на икокореномическия ексопредмет. Той е кое да е от всички
цялости от вътрешно и външно съчетание (по силата на някакъв критерий) на
компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия ексопредмет (вж.
икокореномически компонент), което го прави цялостно такъв, какъвто е. По
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------силата на това му качество разновидности (конститутити) на икокореномическия ексоконституит са икокореномическият ексодиспозит, икокореномическият ексоспецифит, икокореномическият ексосустит и т.н. В границите на икокореномическия ексоконституит икокореномическият институит и икокореномическият ексоексституит са понятия на конституираността на икокореномическия ексопредмет* (constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic
exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият ексоинституит се снема в
икокореномическия ексоексституит: икокореномическият ексоексституит е
икокореномическия ексоинституит в снет вид. Първопричината на икокореномическия ексоексституит е скрита в икокореномическия ексоинституит, а икокореномическият ексоинституит [който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез
икокореномическия ексоексституит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия ексоконституит са обектният икокореномически ексоконституит* (object ecocorenomic exoconstituite) (ексоконституитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексоконституит* (system
ecocorenomic exoconstituite) (ексоконституитът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОКОНСТИТУТАНТ*
(ecocorenomic
exoconstitutant) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия конститутант; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоконститутант и икотехномически
ексоконститутант (общо понятие за икореномически ексоконститутант и
икоуниреномически ексоконститутант, които са негови разновидности); общо
понятие за икокореномически ексоинститутат и икокореномически ексоексститутат, които са негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия ексоконститутатат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа ексомултиада, в частност на ексоконститутататна
двустепенна икокореномическа ексомултиада); общо понятие или за съвкупностна вътрешна конституираност (съвкупностна вътрешноприсъща конституираност), или за съвкупностна външна конституираност (съвкупностна
външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет. Вж.
икокореномически ексоконститит.
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ЕКСОКОНСТИТУТАТ*
(ecocorenomic
exoconstitutate) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия конститутат; комбинация (съчетание или включваща
икономическа
дизюнкция)
от
икономически
ексоконститутат
и
икотехномически ексоконститутат (общо понятие за икореномически
ексоконститутат и икоуниреномически ексоконститутат, които са негови
разновидности); икокореномически ексопредмет като цялостност от
икокореномически ексоинституат и икокореномически ексоексституат, като
цялостност на някаква своя съвкупностна вътрешна и външна страна;
съвкупност от всички цялостни конституираности (вътрешноприсъщи и
външнопредставени съвкупностни конституираности) на икокореномическия
ексопредмет или още съвкупностна цялостна ексоикокореномическа
конституираност* (totalitiary entire exoecocorenomic constitution /constitutivity/);
понятие за съвкупността от цялостите от всички вътрешни (скрити) и
съответстваща им външни (разкрити) страни на икокореномическия
ексопредмет [които (цялости) като съвкупност образуват икокореномически
ексоконститутат, т.е. икокореномическият ексоконститутат е съвкупността от
всички
икокореномически
ексоконституити]
(вж.
икокореномически
ексоконститит). Икокореномическият ексоконститутат е семейство от
цялостите от всички създаващи и съответстващи им усвояващи страни на икокореномическия ексопредмет. Той е съвкупността от цялостите от всички вътрешни и външни съчетания (по силата на определени критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия ексопредмет (вж.
икокореномически компонент), която (съвкупност) го прави цялостно съвкупностен такъв, какъвто е. По силата на това му качество съставки на икокореномическия ексоконститутат са икокореномическият ексодиспозит, икокореномическият ексоспецифит, икокореномическият ексосустит и т.н. В границите
на икокореномическия ексоконститутат икокореномическият ексоинститутат и
икокореномическият ексоексститутат са понятия на съвкупностната конституираност на икокореномическия ексопредмет* (totalitiary constitution
/constitutivity/ of the ecocorenomic exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият ексоинститутат се снема в икокореномическия ексоексститутат:
икокореномическият ексоексститутат е икокореномическия ексоинститутат в
снет вид. Първопричината на икокореномическия ексоексституат е скрита в
икокореномическия ексоинституат, а икокореномическият ексоинститутат
[който е първичната (примитивната) и определящата съвкупностна конституираност на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномичес217
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия ексоексститутат [която е вторичната (производната) и решаващата съвкупностна конституираност на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо
и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия ексоконститутат са обектният икокореномически ексоконститутат*
(object ecocorenomic exoconstitutate) (ексоконститутатът на икокореномическия
обект) и системният икокореномически ексоконститутаит* (system
ecocorenomic exoconstitutate) (ексоконститутатът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОКОНСТИТУТАТАТ*
(ecocorenomic
exoconstitutatate) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на
икокореномическия конститутатат; комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от икономически ексоконститутатат и икотехномически ексоконститутатат (общо понятие за икореномически ексоконститутатат и икоуниреномически ексоконститутатат, които са негови разновидности); двустепенна икокореномическа ексомултиада (двустепенен многоравнищен диалектически формат, така че е ексоконститутататна двустепенна икокореномическа ексомултиада), състояща се от взаимодействащи си
икокореномически ексоинститутат и икокореномически ексоексститутат,
между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката.
Всеки икокореномически ексопредмет може да се интерпретира по определен
признак като икокореномически ексоконститутатат, т.е. като диалектически
противоречиво единство на ексоинститутат [който е негова съвкупностна вътрешна (скрита) конституираност, съвкупностна вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и ексоексститутат [който е негова съвкупностна външна (разкрита) конституираност,
съвкупностна външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване
на тези въздействия]. Икокореномическият ексоинститутат е първичен и определящ по отношение на икокореномическия ексоекститутат; той едновременно
е институтат на икокореномическия ексопредмет и начин на имплициране на
ексоексститутата на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият ексоексститутат е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия ексоинститутат; той едновременно е ексоексститутат на икокореномическия ексопредмет и начин на експлициране на институтата на икокореномическия ексопредмет. Вж. икокореномически ексоконститит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНСТИТУТИАНТ* (ecocorenomic exoconstitutiant) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия конститутиант; комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от икономически ексоконститутиант и икотехномически ексоконститутиант (общо понятие за икореномически ексоконститутиант и икоуниреномически ексоконститутиант, които са негови разновидности); общо понятие за икокореномически ексоинститутит и икокореномически ексоексститутит, които са негови разновидности и които като двойка
образуват икокореномическия ексоконститутиат (последният в качеството му
на двустепенна икокореномическа ексомонада, в частност на ексоконститутиатна двустепенна икокореномическа ексомонада); общо понятие или за
отделна вътрешна конституираност (отделна вътрешноприсъща конституираност), или за отделна външна конституираност (отделна външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет. Тъй като икокореномически ексоинститутити са икокореномическата ексосъщност, икокореномическото ексосъдържание, икокореномическата ексосубстанция, икокореномическото ексокачество, икокореномическата ексонеобходимост и т.н., а икокореномически ексоексститутити са икокореномическото ексоявление, икокореномическата ексоформа, икокореномическата ексосуперстанта, икокореномическото ексоколичество, икокореномическата ексослучайност и т.н., ексоикокореномическият конститутиант е общо понятие за всички тях. Вж. икокореномически ексоконститит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНСТИТУТИАТ* (ecocorenomic exoconstitutiate) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия конститутиат; комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от икономически ексоконститутиат и икотехномически ексоконститутиат (общо понятие за икореномически ексоконститутиат и икоуниреномически ексоконститутиат, които са негови разновидности);
двустепенна икокореномическа ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е ексоконститутиатна двустепенна икокореномическа ексомонада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически
ексоинститутит и икокореномически ексоконститутит, между които има
отношения на определящо и решаващо в икокореномиката. Всеки икокореномически ексопредмет може да се интерпретира по определен признак като икокореномически ексоконститутиат, т.е. като диалектически противоречиво единство на ексоинституит [който е негова отделна вътрешна (скрита) конституира219
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност, отделна вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия
върху заобикалящата го среда] и ексоексститутит [който е негова отделна външна (разкрита) конституираност, отделна външна усвояваща страна като начин
за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икокореномическият ексоинститутит е първичен и определящ по отношение на икокореномическия ексоекститутит; той едновременно е ексоинститутит на икокореномическия ексопредмет и начин на имплициране на ексоексститутита на икокореномическия
ексопредмет. Икокореномическият ексоексститутит е вторичен и решаващ по
отношение на икокореномическия ексоинституит; той едновременно е ексоексститутит на икокореномическия ексопредмет и начин на експлициране на ексоинститутита на икокореномическия ексопредмет. Вж. икокореномически ексоконститит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОКОНСТИТУТИТ*
(ecocorenomic
exoconstitutite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия конститутит; комбинация (съчетание или включваща
икономическа
дизюнкция)
от
икономически
ексоконститутит
и
икотехномически ексоконститутит (общо понятие за икореномически
ексоконститутит и икоуниреномически ексоконститутит, които са негови
разновидности); икокореномически ексопредмет като цялостност от
икокореномически ексоинститутит и икокореномически ексоексститутит,
като отделна цялостност на някаква своя вътрешна и външна страна; отделна
цялостна конституираност (вътрешноприсъща и външнопредставена
конституираност) на икокореномическия ексопредмет или още отделна
цялостна ексоикокореномическа конституираност* (entire exoecocorenomic
constitution /constitutivity/); отделна цялост от някаква вътрешна (скрита) и
съответстваща му външна (разкрита) страна на икокореномическия
ексопредмет; отделна разновидност на икокореномическия ексоконституит
(вж.
икокореномически
ексоконститит).
Икокореномическият
ексоконститутит е цялост от някаква създаваща и съответстваща му усвояваща
страна на икокореномическия ексопредмет. Той е някаква цялост от вътрешно и
външно съчетание (по силата на някакъв критерий) на компонентите (елементи
и връзки) на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически компонент), което го прави цялостно такъв, какъвто е. По силата на това му качество
ексоконститутити (разновидности на икокореномическия ексоконституит) са
икокореномическият ексодиспозит, икокореномическият ексоспецифит,
икокореномическият ексосустит и т.н. В границите на икокореномическия
ексоконститутит икокореномическият ексоинститутит и икокореномическият
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческият ексоексститутит са понятия на конституираността на икокореномическия ексопредмет* (constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic exothing),
като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази
конституираност. Икокореномическият ексоинститутит се снема в икокореномическия ексоексститутит: икокореномическият ексститутит е икокореномическия ексоинститутит в снет вид. Първопричината на икокореномическия ексоексституит е скрита в икокореномическия ексоинституит, а икокореномическият ексоинститутит се разкрива чрез икокореномическия ексоексститутит. Основни разновидности на икокореномическия ексоконститутит са обектният
икокореномически ексоконститутит* (object ecocorenomic exoconstitutite)
(ексоконститутитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексоконститутит* (system ecocorenomic exoconstitutite) (ексоконститутитът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОКОНСТИТУФАНТ*
(ecocorenomic
exoconstitufant), икокореномически ексоконституант, (*) – операционален
начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия конституфант;
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоконституфант и икотехномически ексоконституфант (общо понятие за икореномически ексоконституфант и икоуниреномически ексоконституфант, които са негови разновидности); общо понятие за всички икокореномически ексоконститутианти, които са негови разновидности и които като
съвкупност образуват икокореномическия ексоконституфат (последният в качеството му на едностепенна икокореномическа ексомултиада, в частност на
ексоконституфатна едностепенна икокореномическа ексомултиада). Тъй
като първият икокореномически ексоконститутиант е общо понятие за икокореномическа ексосъщност и икокореномическо ексоявление, вторият икокореномически ексоконститутиант е общо понятие за икокореномическо ексосъдържание и икокореномическа ексоформа, третият – за икокореномическа ексосубстанция и икокореномическа ексосуперстанта, четвъртият – за икокореномическо ексокачество и икокореномическо ексоколичество, петият – за икокореномическа ексонеобходимост и икокореномическа ексослучайност, и т.н., икокореномическият ексоконституфант е общо понятие за всички тях и затова се
покрива с понятието за икокореномически ексоконституант. Вж. икокореномически ексоконститит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОКОНСТИТУФАТ*
(ecocorenomic
exoconstitufate) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия конституфат; комбинация (съчетание или включваща
икономическа
дизюнкция)
от
икономически
ексоконституфат
и
икотехномически ексоконституфат (общо понятие за икореномически
ексоконституфат и икоуниномически ексоконституфат, които са негови
разновидности);
съвкупност
от
всички
икокореномически
ексоконститутианти и затова е едностепенна икокореномическа
ексомултиада,
в
частност
–
ексоконституфатна
едностепенна
икокореномическа ексомултиада. Тъй като първият икокореномически
ексоконститутиант е икокореномическият ексодиспозант като общо понятие за
икокореномическа ексосъщност и икокореномическо ексоявление, вторият икокореномически конститутиант е икокореномическият ексоспецифант като общо понятие за икокореномическо ексосъдържание и икокореномическа ексоформа, третият е икокореномическият ексосустант като общо понятие за икокореномическа ексосубстанция и икокореномическа ексосуперстанта и т.н.,
икокореномическият ексоконституфат е съвкупността от тези общи понятия.
Вж. икокореномически ексоконститит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНСТИТУФИКАНТ* (ecocorenomic
exoconstituficant) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на
икокореномическия конституфикант; комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от икономически ексоконституфикант и икотехномически ексоконституфикант (общо понятие за икореномически ексоконституфикант и икоуниреномически ексоконституфикант, които са негови разновидности); общо понятие за всички икокореномически ексоконститутиати,
които са негови разновидности и които от своя страна като двойки (от икокореномически ексоинститутити и икокореномически ексоексститутити) и като
съвкупност образуват икокореномическия ексоконституфикат (последният в
качеството му на двустепенна икокореномическа ексомултиада, в частност на
ексоконституфикатна двустепенна икокореномическа ексомултиада). Вж.
икокореномически ексоконститит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНСТИТУФИКАТ* (ecocorenomic exoconstituficat) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия конституфикат; комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от икономически ексоконституфикат и икотехномически ексоконституфикат (общо понятие за икореномически ексоконсти222
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------туфикат и икоуниреномически ексоконституфикат, които са негови разновидности); съвкупност от всички икокореномически ексоконститутиати (като
двойки от икокореномически ексоинститутити и икокореномически ексоексститутити) и затова е двустепенна икокореномическа ексомултиада, в частност ексоконституфикатна двустепенна икокореномическа ексомултиада).
Вж. икокореномически ексоконститит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОКОНСТИФАНТ*
(ecocorenomic
exoconstifante) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия констифант; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоконстифант и икотехномически ексоконстифант (общо понятие за икореномически ексоконстифант и икоуниреномически ексоконстифант, които са негови разновидности); единство от
всички икокореномически ексоконститутианти и затова е едностепенна икокореномическа ексомонада, в частност – ексоконстифантна едностепенна
икокореномическа ексомултиада. Тъй като първият икокореномически ексоконститутиант е икокореномическият ексодиспозант като общо понятие за
икокореномическа ексосъщност и икокореномическо ексоявление, вторият икокореномически ексоконститутиант е икокореномическият ексоспецифант като
общо понятие за икокореномическо ексосъдържание и икокореномическа ексоформа, третият е икокореномическият ексосустант като общо понятие за икокореномическа ексосубстанция и икокореномическа ексосуперстанта и т.н.,
икокореномическият ексоконституфант е единството от тези общи понятия.
Вж. икокореномически ексоконститит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОКОНСТИФИКАНТ*
(ecocorenomic
exoconstificant) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия констификант; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоконстификант и икотехномически
ексоконстификант (общо понятие за икореномически ексоконстификант и
икоуниреномически ексоконстификант, които са негови разновидности); единство от всички икокореномически ексоконститутиати (като двойки от икокореномически ексоинститутити и икокореномически ексоексститутити) и затова е двустепенна икокореномическа ексомонада, в частност ексоконстификантна двустепенна икокореномическа ексомонада). Вж. икокореномически
ексоконститит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНТАТ* (ecocorenomic exocontate) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия ексоконтат; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономически ексоконтат и икотехномически ексоконтат (общо понятие за
икореномически ексоконтат и икоуниреномически ексоконтат, които са негови разновидности); икокореномически предмет като цялостност от икокореномически ексоинтат и ексоикокореномически екстат, като цялостност на някаква своя частична съвкупностна вътрешна и външна страна; съвкупност на
част от цялостните конституираности (от вътрешноприсъщите и външнопредставените конституираности) на икокореномическия ексопредмет или още
частична съвкупностна цялостна ексоикокореномическа конституираност* (partial totalitiary entire exoecocorenomic constitution /constitutivity/); понятие за частична съвкупност на цялостите от вътрешните (скритите) и съответстващате им външни (разкрити) страни на икокореномическия ексопредмет [които (цялости) като частична съвкупност образуват икокореномически ексоконтат, т.е. икокореномическият ексоконтат е част от съвкупността на икокореномическите ексоконституити] (вж. икокореномически ексоконтит). Икокореномическият ексоконтат е семейство от цялостите част от създаващите и съответстващите им усвояващи страни на икокореномическия ексопредмет. Той е част
от съвкупността от цялостите вътрешните и външните съчетания (по силата на
определени критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически компонент), която (частична съвкупност) го прави цялостно частично съвкупностен такъв, какъвто е. По силата
на това му качество разновидности на икокореномическия ексоконтат са икокореномическият ексоесфеноформататат, икокореномическият ексосустрататат, икокореномическият ексосусенстатат, икокореномическият ексореалититатат и т.н. В границите на икокореномическия ексоконтат икокореномическият интат и икокореномическият екстат са понятия на частичната съвкупностната конституираност на икокореномическия ексопредмет* (partial
totalitiary constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият ексоинтат се снема в икокореномическия ексоекстат: икокореномическият ексоекстат е икокореномическия ексоинтат в снет
вид. Първопричината на икокореномическия ексоекстат е скрита в икокореномическия ексоинтат, а икокореномическият ексоинтат [който е първичната
(примитивната) и определящата частична съвкупностна конституираност на
икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическия ексоек224
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стат [която е вторичната (производната) и решаващата частична съвкупностна
конституираност на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия ексоконтат са обектният икокореномически ексоконтат* (object ecocorenomic
exocontate) (ексоконтатът на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексоконтат* (system ecocorenomic exocontate) (ексоконтатът на
икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНТИАНТ* (ecocorenomic exocontiant),
икокореномически ексоконтифант, (*) – операционален начин за означаване
(на изразяване) на икокореномическия контиант; комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоконтиант и икотехномически ексоконтиант (общо понятие за икореномически ексоконтиант
и икоуниреномически ексоконтиант, които са негови разновидности); общо понятие за икокореномически ексоинтуит и икокореномически ексоекстуит, които са негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия
ексоконтиат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа
ексомонада, в частност на ексоконтиатна двустепенна икокореномическа
ексомонада); общо понятие или за частична вътрешна конституираност
(частчна вътрешноприсъща конституираност), или за частична външна конституираност (частична външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет. Тъй като икокореномическият ексоинстуит е общо част от
понятията за икокореномическа ексосъщност, икокореномическо ексосъдържание, икокореномическа ексосубстанция, икокореномическо ексокачество, икокореномическа ексонеобходимост и т.н., а икокореномическият ексоекстуит е
общо понятие за част от понятията за икокореномическо ексоявление, икокореномическа ексоформа, икокореномическа ексосуперстанта, икокореномическо
ексоколичество, икокореномическа ексослучайност и т.н., икокореномическият
ексоконтиант е общо понятие за тях и затова се покрива с понятието за икокореномически ексоконтифант. Разновидности на икокореномическия ексоконтиант са икокореномическият ексоесфеноформант, икокореномическият ексосустрант, икокореномическият ексосусенсант, икокореномическият ексореалитант и т.н. Вж. икокореномически ексоконтит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНТИАТ* (ecocorenomic exocontiate) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия контиат; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически ексоконтиат и икотехномически ексоконтиат (общо понятие за
икореномически ексоконтиат и икоуниреномически ексоконтиат, които са негови разновидности); двустепенна икокореномическа ексомонада (двустепенен
едноравнищен диалектически формат, така че е ексоконтиатна двустепенна
икокореномическа ексомонада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически ексоинтуит и икокореномически ексоекстуит, между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката. Всеки икокореномически ексопредмет може да се интерпретира по определен признак като икокореномически ексоконтиат, т.е. като диалектически противоречиво единство на
ексоинтуит [който е негова частична вътрешна (скрита) конституираност, частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху
заобикалящата го среда] и ексоекстуит [който е негова частична външна (разкрита) конституираност, частична външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икокореномическият ексоинтуит е
първичен и определящ по отношение на икокореномическия ексоекстуит; той
едновременно е ексоинтуит на икокореномическия ексопредмет и начин на имплициране на ексоекстуита на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият ексоекстуит е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия ексоинтуит; той едновременно е екстуит на икокореномическия ексопредмет и начин на експлициране на ексоинтуита на икокореномическия ексопредмет. Разновидности на икокореномическия ексоконтиат са икокореномическият ексоесфеноформат, икокореномическият ексосустрат, икокореномическият ексосусенсат, икокореномическият ексореалитат и т.н. Вж. икокореномически ексоконтит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНТИТ* (ecocorenomic exocontite) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия контит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоконтит и икотехномически ексоконтит (общо понятие за икореномически ексоконтит и икоуниреномически ексоконтит, които са негови
разновидности); икокореномически ексопредмет като цялостност на икокореномически ексоинтит и икокореномически ексоекстит, като цялостност на
своята единна частична вътрешна и единна частична външна страна; единна
частична цялостна конституираност (единна частична вътрешноприсъща и
външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет или
още единна частична цялостна ексоикокореномическа конституираност*
(united partial entire exoecocorenomic constitution /constitutivity/); понятие за
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единството на част от всички цялости от вътрешните (скритите) и съответстващите им външни (разкрити) страни на икокореномическия ексопредмет [които
(цялости) са икокореномическите ексоентуити, т.е. икокореномическият ексоконтит е единството на част всички икокореномически ексоконституити]; икокореномически ексопредмет в неговата частична диалектическа завършеност.
Икокореномическият ексоконтит е единството на част от всички цялости от някакви създаващи и съответстващи им усвояващи страни на икокореномическия
ексопредмет. Той е единството на част от всички цялости от вътрешни и външни съчетания (по силата на определени критерии) на компонентите (елементи и
връзки) на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически компонент), което (единство) го прави единно цялостно такъв, какъвто е. По силата
на това му качество разновидностите на икокореномическия ексоконтуит, които изграждат единния икокореномически ексоконтит са икокореномическият
ексоесфеноформататит, икокореномическият ексосустрататит, икокореномическият ексосусенстатит, икокореномическият ексореалититатит и т.н.
В границите на икокореномическия ексоконтит икокореномическият ексоинтит
и икокореномическият ексоекстит са понятия на единната частична конституираност на икокореномическия ексопредмет* (united partial constitution
/constitutivity/ of the ecocorenomic exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият ексоинтит се снема в икокореномическия ексоекстит: икокореномическият ексоекстит е икокореномическия интит в снет вид. Първопричината на
икокореномическия ексоекстит е скрита в икокореномическия ексоинтит, а
икокореномическият ексоинтит [който е първичната (примитивната) и определящата единна цялостна конституираност на икокореномическия ексопредмет]
се разкрива чрез икокореномическия ексоекстит [която е вторичната (производната) и решаващата единна цялостна конституираност на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни
разновидности на икокореномически ексоконтит са обектният икокореномически ексоконтит* (object ecocorenomic exocontite) (ексоконтитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексоконтит* (system
ecocorenomic exocontite) (ексоконтитът на икокореномическата система).
Понятията, свързани с икокореномическия ексоконтит, са посочени във
фиг. 1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка – знак
за група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на единно
понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите – идентични понятия; ИКР означава икокореномически). Към икокореномическите
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ексоинститутити (които са отделни разновидности на икокореномическия ексоинтуит) се числят икокореномическата ексосъщност, икокореномическото
ексосъдържание, икокореномическата ексосубстанция, икокореномическото
ексокачество, икокореномическата ексонеобходимост и т.н.; към икокореномическите ексоексститутити (които са отделни разновидности на икокореномическия ексоекстуит) се числят икокореномическото ексоявление, икокореномическата ексоформа, икокореномическата ексосуперстанта, икокореномическото ексоколичество, икокореномическата ексослучайност и т.н.; към
икокореномическите ексоконститутити (които са отделни разновидности на
икокореномическия ексоконтуит) се числят икокореномическият ексодиспозит, икокореномическият ексоспецифит, икокореномическият ексосустит и
т.н.; към икокореномическите ексоконститутианти (които са отделни разновидности на икокореномическия ексоконтифант) се числят икокореномическият ексодиспозант, икокореномическият ексоспецифант, икокореномическият
ексосустант и т.н.; към икокореномическите ексоконститутиати (които са
отделни разновидности на икокореномическия ексоконтификант) се числят
икокореномическият ексодиспозат, икокореномическият ексоспецифат, икокореномическият ексосустат и т.н.
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ИКР ексоинтуит

ИКР ексоекстуит

ИКР ексоконтифант

ИКР ексоконтиат
ИКР ексоконтификант

ИКР ексоконтуит

Някои от
ИКР ексоконститут
ианти 1, 2,
3 и т.н.

Някои от
ИКР ексоинститутити 1, 2, 3 и
т.н.

Някои от
ИКР ексоексститутити 1, 2, 3 и
т.н.

Някои от
ИКР ексоконститутиати 1, 2,
3 и т.н.

Някои от ИКР
ексоконститутити

ИКР ексоконтифат
ИКР ексоконтитант

ИКР ексоконтификат

ИКР ексоинтат

ИКР ексоекстат

ИКР ексоконтитатат

ИКР ексоконтат

ИКР ексоконант

ИКР ексоинтит

ИКР ексоекстит

ИКР ексоконфант

ИКР ексоконат
ИКР ексоконфикант

ИКР ексоконтит
Фиг. 1. Икокореномически (ИКР) ексоконтит и понятия, свързани с него (всички те са основни термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНТИТАНТ* (ecocorenomic exocontitant)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия
контитант; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция)
от икономически ексоконтитант и икотехномически ексоконтитант (общо
понятие за икореномически ексоконтитант и икоуниреномически ексоконтитант, които са негови разновидности); общо понятие за икокореномически ексоинтат и икокореномически ексоекстат, които са негови разновидности и
които като двойка образуват икокореномическия ексоконтитат (последният в
качеството му на двустепенна икокореномическа ексомултиада, в частност на
ексоконтитатна двустепенна икокореномическа ексомултиада); общо понятие или за частична съвкупностна вътрешна конституираност (частична
съвкупностна вътрешноприсъща конституираност), или за частична съвкупностна външна конституираност (частична съвкупностна външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет. Разновидности на
икокореномическия ексоконтитант са икокореномическият ексоесфеноформатант, икокореномическият ексосустратант, икокореномическият ексосусенстант, икокореномическият ексореалититант и т.н. Вж. икокореномически
ексоконтит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОКОНТИТАТАТ*
(ecocorenomic
exocontitatate) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия контитатат; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоконтитатат и икотехномически ексоконтитатат (общо понятие за икореномически ексоконтитатат и икоуниреномически ексоконтитатат, които са негови разновидности); двустепенна
икокореномическа ексомултиада (двустепенен многоравнищен диалектически
формат, така че е ексоконтитататна двустепенна икокореномическа ексомултиада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически ексоинтат
и икокореномически ексоекстат, между които има отношения на определящо и
решаващо в икокореномиката. Всеки икокореномически ексопредмет може да
се интерпретира по определен признак като икокореномически ексоконтитатат,
т.е. като диалектически противоречиво единство на ексоинтат [който е негова
частична съвкупностна вътрешна (скрита) конституираност, частична съвкупностна вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху
заобикалящата го среда] и ексоекстат [който е негова частична съвкупностна
външна (разкрита) конституираност, частична съвкупностна външна усвояваща
страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икокоре230
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическият интат е първичен и определящ по отношение на икокореномическия ексоекстат; той едновременно е ексоинтат на икокореномическия ексопредмет и начин на имплициране на ексоексстата на икокореномическия предмет. Икокореномическият екстат е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия ексоинтат; той едновременно е ексоекстат на икокореномическия ексопредмет и начин на експлициране на ексоинтата на икокореномическия
ексопредмет. Разновидности на икокореномическия ексоконтитатат са икокореномическият ексоесфеноформатат, икокореномическият ексосустратат,
икокореномическият ексосусенстат, икокореномическият ексореалититат и
т.н. Вж. икокореномически ексоконтит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНТИФАНТ* (ecocorenomic exocontifant),
икокореномически ексоконтиант, (*) – операционален начин за означаване
(на изразяване) на икокореномическия контифант; комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоконтифант и икотехномически ексоконтифант (общо понятие за икореномически ексоконтифант и икоуниреномически ексоконтифант, които са негови разновидности);
общо понятие за част от всички икокореномически ексоконститутианти, които са негови разновидности и които като съвкупност образуват икокореномическия контифат (последният в качеството му на едностепенна икокореномическа ексомултиада, в частност на ексоконтифатна едностепенна икокореномическа ексомултиада). Тъй като първият икокореномически ексоконститутиант е общо понятие за икокореномическа ексосъщност и икокореномическо
ексоявление, вторият икокореномически ексоконститутиант е общо понятие за
икокореномическо ексосъдържание и икокореномическа ексоформа, третият –
за икокореномическа ексосубстанция и икокореномическа ексосуперстанта,
четвъртият – за икокореномическо ексокачество и икокореномическо ексоколичество, петият – за икокореномическа ексонеобходимост и икокореномическа
ексослучайност, и т.н., икокореномическият ексоконтифант е общо понятие за
част всички тях и затова се покрива с понятието за икокореномически ексоконстиант. Разновидности на икокореномическия ексоконтифант са икокореномическият ексодиспецифант, икокореномическият ексоспецисустант, икокореномическият ексодисустант, икокореномическият ексотристрант и т.н. Вж.
икокореномически ексоконтит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНТИФАТ* (ecocorenomic exocontifate)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------контифат; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция)
от икономически ексоконтифат и икотехномически ексоконтифат (общо понятие за икореномически ексоконтифат и икоуниреномически ексоконтифат,
които са негови разновидности); съвкупност от част от всички икокореномически ексоконститутианти и затова е едностепенна икокореномическа ексомултиада, в частност – ексоконтифатна едностепенна икокореномическа ексомултиада. Тъй като първият икокореномически ексоконститутиант е икокореномическият ексодиспозант като общо понятие за икокореномическа ексосъщност и икокореномическо ексоявление, вторият икокореномически ексоконститутиант е икокореномическият ексоспецифант като общо понятие за икокореномическо ексосъдържание и икокореномическа ексоформа, третият е икокореномическият ексосустант като общо понятие за икокореномическа ексосубстанция и икокореномическа ексосуперстанта и т.н., икокореномическият ексоконтифат е съвкупността на част от тези общи понятия. Разновидности на
икокореномическия ексоконтифат са икокореномическият ексодиспецифат,
икокореномическият ексоспецисустат, икокореномическият ексодисустат,
икокореномическият ексотристрат и т.н. Вж. икокореномически ексоконтит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОКОНТИФИКАНТ*
(ecocorenomic
exocontificant) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия контификант; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоконтификант и икотехномически
ексоконтификант (общо понятие за икореномически ексоконтификант и икоуниреномически ексоконтификант, които са негови разновидности); общо понятие за част от всички икокореномически ексоконститутиати, които са негови
разновидности и които от своя страна като двойки (от икокореномически ексоинститутити и икокореномически ексоексститутити) и като съвкупност образуват икокореномическия ексоконтификат (последният в качеството му на
двустепенна икокореномическа ексомултиада, в частност на ексоконтификатна двустепенна икокореномическа ексомултиада). Разновидности на
икокореномическия ексоконтификант са икокореномическият ексодиспецификант, икокореномическият ексоспецисустификант, икокореномическият ексодисустификант, икокореномическият ексотристратификант и т.н. Вж. икокореномически ексоконтит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОКОНТИФИКАТ*
(ecocorenomic
exocontituficat) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на ико232
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кореномическия контификат; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоконтификат и икотехномически ексоконтификат (общо понятие за икореномически ексоконтификат и икоуниреномически ексоконтификат, които са негови разновидности); съвкупност от
част всички икокореномически ексоконститутиати (като двойки от икокореномически ексоинститутити и икокореномически ексоексститутити) и затова е двустепенна икокореномическа ексомултиада, в частност ексоконтификатна двустепенна икокореномическа ексомултиада). Разновидности на
икокореномическия контификат са икокореномическият ексодиспецификат,
икокореномическият ексоспецисустификат, икокореномическият ексодисустификат, икокореномическият ексотристратификат и т.н. Вж. икокореномически ексоконтит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНТУИТ* (ecocorenomic exocontuite) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия контуит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономически ексоконтуит и икотехномически ексоконтуит (общо понятие за
икореномически ексоконтуит и икоуниреномически ексоконтуит, които са негови разновидности); икокореномически ексопредмет като цялостност от икокореномически ексоинтуит и икокореномически ексоекстуит, като цялостност
на някаква своя частична вътрешна и външна страна; частична цялостна конституираност (частична вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет или още частична цялостна ексоикокореномическа конституираност* (partial entire exoecocorenomic constitution /constitutivity/); общо понятие за коя да е от част от всички цялости от някаква вътрешна (скрита) и съответстваща му външна (разкрита) страна на икокореномическия ексопредмет [които (цялости) като съвкупност образуват
икокореномически ексоконтат, т.е. икокореномическият ексоконтат е съвкупността от всички икокореномически ексоконтуити] (вж. икокореномически ексоконтит). Икокореномическият ексоконтуит е общо понятие за кое да е от
част от всички цялости от някаква създаваща и съответстваща му усвояваща
страна на икокореномическия ексопредмет. Той е кое да е от част от всички цялости от вътрешно и външно съчетание (по силата на някакъв критерий) на
компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия предмет (вж. икокореномически компонент), което го прави цялостно такъв, какъвто е. По силата
на това му качество разновидности на икокореномическия ексоконтуит са икокореномическият ексоесфеноформит, икокореномическият ексосустрит, ико233
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кореномическият ексосусенсит, икокореномическият ексореалитит. В границите на икокореномическия контуит икокореномическият интуит и икокореномическият екстуит са понятия на частичната конституираност на икокореномическия ексопредмет* (partial constitution /constitutivity/ of the
ecocorenomic exothing), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият ексоинтуит
се снема в икокореномическия екстуит: икокореномическият ексоекстуит е
икокореномическия ексоинтуит в снет вид. Първопричината на икокореномическия ексоекстуит е скрита в икокореномическия ексоинтуит, а икокореномическият ексоинтуит [който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическия ексоекстуит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо
в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномически ексоконтуит са обектният икокореномически ексоконтуит* (object ecocorenomic
exocontuite) (ексоконтуитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексоконтуит* (system ecocorenomic exocontuite) (ексоконтуитът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНФАНТ* (ecocorenomic exoconfante) (*)
– операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия
конфант; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономически ексоконфант и икотехномически ексоконфант (общо понятие за
икореномически ексоконфант и икоуниномически ексоконфант, които са негови разновидности); единство на част от всички икокореномически ексоконститутианти и затова е едностепенна икокореномическа ексомонада, в частност –
ексоконфантна едностепенна икокореномическа ексомултиада. Тъй като
първият икокореномически ексоконститутиант е икокореномическият ексодиспозант като общо понятие за икокореномическа ексосъщност и икокореномическо ексоявление, вторият икокореномически ексоконститутиант е икокореномическият ексоспецифант като общо понятие за икокореномическо ексосъдържание и икокореномическа ексоформа, третият е икокореномическият ексосустант като общо понятие за икокореномическа ексосубстанция и икокореномическа ексосуперстанта и т.н., икокореномическият конфант е общо понятие за тях. Разновидности на икокореномическия ексоконфант са икокореномическият ексодиспецифит, икокореномическият ексоспецисустит, икокорено-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическият ексодисустит, икокореномическият ексотристрит и т.н. Вж. икокореномически ексоконтит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОНФИКАНТ* (ecocorenomic exoconficant)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия
конфикант; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция)
от икономически ексоконфикант и икотехномически ексоконфикант (общо понятие за икореномически ексоконфикант и икоуниреномически ексоконфикант,
които са негови разновидности); единство на част от всички икокореномически
ексоконститутиати (като двойки от икокореномически ексоинститутити и
икокореномически ексоексститутити) и затова е двустепенна икокореномическа ексомонада, в частност ексоконфикантна двустепенна икокореномическа ексомонада. Разновидности на икокореномическия ексоконфикант са
икокореномическият ексодиспецифитит, икокореномическият ексоспецисустифитит, икокореномическият ексодисустфитит, икокореномическият ексотристратифитит и т.н. Вж. икокореномически ексоконтит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОКОСУПЕРСТАТ*
(ecocorenomic
exocosuperstate) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексосуперстат и икотехномически ексосуперстат;
операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия косуперстат; вид едностепенна икокореномическа ексодуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексосубформатна едностепенна
икокореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически контив и икокореномически запас, между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в
икономиката). Всеки икокореномически ексопредмет може да с е интерпретира
като икокореномически ексокосуперстат, т.е. като диалектическопротиворечиво единство на икокореномически контив (която е негово вътрешно състояние) и на икокореномически запас (което е негово външно същество).
Икокореномическият контив е първичен и определящ по отношение на икокореномическия запас; той едновременно е контив на икокореномическия ексопредмет и контив на запаса на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият запас е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия контив; той едновременно е запас на икокореномическия ексопредмет и запас на
контива на икокореномическия ексопредмет. Вж. икокореномически ексоспецисустификат.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОКОСУСТИТ* (ecocorenomic exocosustite) –
вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОКОФЕНОМЕН*
(ecocorenomic
exocophenomenon) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически
ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОНАТУРИТАТ* (ecocorenomic exonaturitate)
(*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексонатуритат и икотехномически ексонатуритат; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия натуритат; вид
едностепенна икокореномическа ексотриада (едностепенен триравнищен диалектически формат, така че е ексонатуритатна едностепенна икокореномическа ексотриада), състояща се от взаимодействащи си икокореномическа ценностност, икокореномически контив и икокореномически субстат, общо понятие за които е икокореномическото ексоестество и между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Всеки икокореномически ексопредмет може да с е интерпретира като икокореномически ексонатуритат, т.е. като диалектическопротиворечиво единство на ценностност (която е негова вътрешна ексоопределеност), контив (който е негово вътрешно ексосъстояние) и субстат (който е
негово вътрешно ексосъщество).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОНАТУРИТИТ* (ecocorenomic exonaturitite)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия
натуритит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция)
от икономически ексонатуритит и икотехномически ексонатуритит (общо
понятие за икореномически ексонатуритит и икоуниреномически ексонатуритит, които са негови разновидности); икокореномически ексопредмет като
единство от икокореномическа ексосъщност, икокореномическо ексосъдържание и икокореномическа ексосубстанция (които са видове икокореномически
ексоинститутити), негова натурититна вътрешна (скрита) страна; ексонатурититна (частична и единна) вътрешна конституираност (натурититна
вътрешноприсъща конституираност) на икокореномическия ексопредмет или
още натурититна (частична и единна) вътрешна ексоикокореномическа
конституираност* [naturititive (partial and united) internal exoecocorenomic
constitution /constitutivity/]; икокореномическа ексосъщност (като вътрешна определеност), икокореномическо ексосъдържание (като вътрешно състояние) и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическа ексосубстанция (като вътрешно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на три вътрешни икокореномически
страни на икокореномическата ексореалност, които взаимно се предполагат и
отричат); единна (частична) вътрешна реалност на икокореномическия
предмет. Ексонатурититът е разновидност на икокореномическия ексоинтит.
Основни разновидности на икокореномическия ексонатуритит са обектният
икокореномически ексонатуритит* (object ecocorenomic exonaturitite) (ексонатурититът на икокореномическия обект) и системният икокореномически
ексонатуритит* (system ecocorenomic exonaturitite) (ексонатурититът на икокореномическата система). Вж. икокореномически ексореалититатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОПРЕДМЕТ* (ecocorenomic exothing) [съкратено от изразяващо-операционализиран (expressively-operationalized) икокореномически предмет] (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от икономически ексопредмет и икотехномически ексопредмет;
операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия
предмет; някаква степен на операционализиране на понятието за икокореномически предмет, която (за разлика от теоретико-методологическото конституиране на изходното понятие за него) го поставя по-близо до икокореномическата практика* (ecocorenomic practice) (вж. икономическа практика) и го прави
по-формализуем и по-моделируем за целите на икокореномическото изследване
и икокореномическото управление (economic management /control/) (вж. икономическо управление); дадено равнище на преминаване от абстрактото към
конкретното по отношение на икокореномическия предмет (вж. абстрактно в
икономиката и конкретно в икономиката). Икокореномическият ексопредмет
е икокореномическа категория* (ecocorenomic category) (вж. икономическа
категория) от най-висока степен на общност, която на операционално равнище
означава наличието на някаква икокореномическа даденост, икокореномическо
обстоятелство, икокореномически факт, икокореномически случай, икокореномическо положение и т.н.; нещо, което има качествена и количествена икокореномическа определеност (вж. икономическо качество и икономическо количество) и е представено по начин, който позволява да бъде качествено и количествено характеризиран; отделна част, единица от съществуващото в икокореномиката, която е формализирана така, че могат да се определят нейните качествени и количествени зависимости с останалите части и единици на икокореномиката и с икокореномиката като цяло; предмет на формализирано икокореномическо изследване и на формализирано икокореномическо управление. Всяка
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупност от икокореномически ексопредмети, обединени чрез някакво отношение, е нов икокореномически ексопредмет, притежаващ едни или други
свойства. В своята общност икокореномическите ексопредмети, разглеждани
като ексопредметни икокореномически променливи на някакъв формален език,
образуват икокореномическия ексоуниверсум* (ecocorenomic exouniversum).
Съвкупността от разновидности на икокореномическия ексопредмет се разполага както в обективната икокореномическа действителност* (ecocorenomic
reality) (вж. икономическа действителност) (в икокореномическата реалност),
така и в икокореномическото знание* (ecocorenomic knowledge) (вж. икономическо знание), което е нейно научно отражение в човешкото и в общественото
съзнание. Значими примери за икокореномически ексопредмети са икокореномическият ексодиспозант (в т.ч. икокореномическата ценност и икокореномическата феност), икокореномическият ексоспецифант (в т.ч. икокореномическият контив и икокореномическият актив), икокореномическият ексосустант
(в т.ч. икокореномическият субстат и икокореномическият запас), както и
други произтичащи от тях или свързани с тях икокореномически понятия.
Всеки икокореномически ексопредмет е диалектически икокореномически ексопредмет* (dialectical ecocorenomic exothing), което означава, че той се
конституира, съществува и се променя съобразно със закономерностите на диалектиката. В това си качество икокореномическият ексопредмет е битернатен
икокореномически ексопредмет* (biternatic ecocorenomic exothing) [той е икокореномически ексобитернат* (ecocorenomic biternate) и притежава свойството на икокореномическа ексобитернатност* (ecocorenomic exobiternatness)],
т.е. е диалектическо-противоречиво единство на вътрешно и външно в икономиката, които са две страни на единния икокореномически ексопредмет, различни по дълбочина и по значимост на неговите икокореномически връзки*
(ecocorenomic connections) (вж. икономическа връзка и външно и вътрешно в
икономиката). Във взаимоотношенията помежду им вътрешната страна е определящата, а външната страна е решаващата (вж. определящо и решаващо в икономиката). Битерналният икокореномически ексопредмет (респ. икокореномическата ексобитерналност) има различни по общност и значимост проявления.
По-долу се посочват две от най-значимите измежду тях.
Първо, икокореномическият ексопредмет е хомеостатен икокореномически ексопредмет* (homeostatic ecocorenomic exothing) [той е икокореномически ексохомеостат* (ecocorenomic exohomeostate) и притежава свойството
на икокореномическа ексохомеостатност* (ecocorenomic exohomeostatness)],
т.е. е диалектическо-противоречиво единство на икокореномическо количест238
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------во (вж. икономическо количество) и икокореномическо качество (вж. икономическо качество), които имат статута на проявление съответно на вътрешната
(определящата) и на външната (решаващата) страна на предмета.
Второ, икокореномическият ексопредмет е реалитатен икокореномически ексопредмет* (realitatic ecocorenomic exothing) [той е икокореномически
ексореалитат и притежава свойството на икокореномическа ексореалитатност* (ecocorenomic exorealitatness)], т.е. е диалектическо-противоречиво единство на икокореномическо естество (което е негова вътрешна реалност) и икокореномическа даденост (която е негова външна реалност). Икокореномическата ексореалитатност е съвместното наличие на икокореномическа ексодиспозатност, икокореномическа ексоспецифатност и икокореномическа ексосустатност. Това означава, че всеки икокореномически ексопредмет може едновременно да се е интерпретира като: (а) диспозатен икокореномически ексопредмет* (disposatic ecocorenomic exothing) [той е икокореномически ексодиспозат и притежава свойството на икокореномическа ексодиспозатност*
(ecocorenomic exodisposatness)], т.е. е диалектическо-противоречиво единство
на икокореномическа същност (която е негова вътрешна определеност) и икокореномическо явление (което е негова външна определеност); (б) специфатен
икокореномически ексопредмет* (specifatic ecocorenomic exothing) [той е икокореномически ексоспецифат и притежава свойството на икокореномическа
ексоспецифатност* (ecocorenomic exospecifatness)], т.е. е диалектическопротиворечиво единство на икокореномическо съдържание (което е негово
вътрешно състояние) и икокореномическа форма (което е негово външно състояние); (в) сустатен икокореномически ексопредмет* (sustatic ecocorenomic
exothing) [той е икокореномически ексосустат и притежава свойството на икокореномическа ексосустатност* (ecocorenomic exosustatness)], т.е. е диалектическо-противоречиво единство на икокореномическа субстанция (което е негово вътрешно същество) и икокореномическа суперстанта (което е негово
външно същество) (вж. икокореномически ексобитериорат).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОПРЕДМЕТ (ecocorenomic exothing) (ки) –
във:
битие на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномическа ексосъщина и икокореномическо ексопроявление);
единна конституираност на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически ексоинститит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единна частична конституираност на икокореномическия ексопредмет
(вж. икокореномически ексоинститит);
икокореномически ексопредмет;
конституираност на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически ексоинституит);
определеност на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномическа ексосъщност и икокореномическо ексоявление);
основа на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически ексосубстрат и икокореномически ексосуперстрат);
предназначение на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически ексосмисъл и икокореномически ексосупсенс);
реалност на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномическо ексоестество и икокореномическа ексодаденост);
съвкупностна конституираност на икокореномическия ексопредмет
(вж. икокореномически ексоинститутат);
състояние на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномическа
ексосъдържание и икокореномическа ексоформа);
същество /основание/ на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномическа ексосубстанция и икокореномическа ексосуперстанта);
частична конституираност на икокореномическия ексопредмет (вж.
икокореномически ексоинтуит);
частична съвкупностна конституираност на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически ексоинтат).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОРЕАЛИТАНТ* (ecocorenomic exorealitant),
икокореномически ексотристрант, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексореалитант и икотехномически ексореалитант; операционален начин за означаване (на изразяване) на
икокореномическия реалитант; общо понятие за икокореномическо ексоестество (икокореномическа природа) и икокореномическа ексодаденост (икокореномическа фактуалност), които са негови разновидности и които като двойка
образуват икокореномическия ексореалитат (последният в качеството му на
двустепенна икокореномическа ексомонада, в частност на ексореалитатна
двустепенна икокореномическа ексомонада). Тъй като икокореномическото
ексоестество е общо понятие за икокореномическа ценностност, икокореномически контив и икокореномически субстат, а икокореномическата ексодаденост е общо понятие за икокореномическа феност, икокореномически актив и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномически запас, икокореномическият ексореалитант е общо понятие за
ценностност, феност, контив, актив, субстат и запас в икокореномиката и затова
се покрива с понятието за икокореномически ексотристрант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОРЕАЛИТАТ* (ecocorenomic exorealitate) (*)
– комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексореалитат и икотехномически ексореалитат; операционален начин
за означаване (на изразяване) на икокореномическия реалитат; двустепенна
икокореномическа ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически
формат, така че е ексореалитатна двустепенна икокореномическа ексомонада), състояща се от взаимодействащи си икокореномическо ексоестество и
икокореномическа ексодаденост, между които има отношения на определящо
и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Всеки икокореномически ексопредмет може да се интерпретира като икокореномически ексореалитат, т.е. като диалектическо-противоречиво ексоестество
(който е негова вътрешна ексореалност) и ексодаденост (който е негова външна
ексореалност). Икокореномическото ексоестество е първично и определящо по
отношение на икокореномическата ексодаденост; то едновременно е ексоестество на икокореномическия ексопредмет и естество на ексодадеността на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическата ексодаденост е вторична и
решаваща по отношение на икокореномическото ексоестество; тя едновременно е ексодаденост на икокореномическия ексопредмет и даденост на ексоестеството на икокореномическия ексопредмет.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОРЕАЛИТИТ* (ecocorenomic exorealitite) (*)
– операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия реалитит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономически ексореалитит и икотехномически ексореалитит (общо понятие
за икореномически ексореалитит и икоуниреномически ексореалитит, които са
негови разновидности); икокореномически ексопредмет като цялостност от
икокореномическо ексоестество (което е вид икокореномически ексоинтуит) и
икокореномическа ексодаденост (която е вид икокореномически ексоекстуит),
като цялостност на негова ексоестествена вътрешна (скрита) и ексодаденостна
външна (разкрита) страна; ексореалититна (частична) цялостна конституираност (ексореалититна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет или още ексореалититна (частична) цялостна ексоикокореномическа конституираност* (realititive
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------partial entire exoecocorenomic constitution /constitutivity/); икокореномическо ексоестество и икокореномическа ексодаденост в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икокореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частична) цялостна реалност на икокореномическия ексопредмет. Ексореалититът е общо понятие за икокореномически ексодиспозит,
икокореномически ексоспецифит и икокореномически ексосустит. Той е разновидност е на икокореномическия ексоконтуит. В границите на икокореномическия ексореалитит икокореномическото ексоестество и икокореномическата
ексодаденост са относително различни ексореалититни степени (равнища) на
конституираността на икокореномическия ексопредмет* (constitution
/constitutivity/ of the ecocorenomic exothing). Икокореномическото ексоестество
се снема в икокореномическата ексодаденост: икокореномическата ексодаденост е икокореномическото ексоестество в снет вид. Първопричината на икокореномическата ексодаденост е скрита в икокореномическото ексоестество, а
икокореномическото ексоестество [което е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез
икокореномическата ексодаденост [която е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и
решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия
ексореалитит са обектният икокореномически ексореалитит* (object
ecocorenomic exorealitite) (ексореалититът на икокореномическия обект) и системният
икокореномически
ексореалитит*
(system ecocorenomic
exorealitite) (ексореалититът на икокореномическата система). Вж. икокореномически ексореалититатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОРЕАЛИТИТАНТ*
(ecocorenomic
exorealititant) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексореалититант и икотехномически ексореалититант; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия реалититант; общо понятие за икокореномически ексонатуритат и икокореномически ексофактитат, които са негови разновидности и които като
двойка образуват икокореномическия ексореалититат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа ексодуада, в частност на ексореалититатна двустепенна икокореномическа ексодуада).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОРЕАЛИТИТАТ*
(ecocorenomic
exorealititate), икокореномически тристратификат, (*) – комбинация (съчета242
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ние или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексореалититат и икотехномически ексореалититат; операционален начин за означаване
(на изразяване) на икокореномическия реалититат; двустепенна икокореномическа ексодуада (двустепенен двуравнищен диалектически формат, така че е
ексореалититатна двустепенна икокореномическа ексодуада), състояща се
от взаимодействащи си (а) икокореномически ексонатуритат (последният от
своя страна съставен от икокореномическата ценностност, икокореномическия
контив и икокореномическия субстат) и (б) икокореномически ексофактитат
(последният от своя страна съставен от икокореномическата феност, икокореномическия актив и икокореномическия запас), между които (а) и (б) има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и
решаващо в икономиката) (всяка една от тези две съставни части е едностепенна икокореномическа ексодуада). В това се качество икокореномическият
ексореалититат е едносъставна двустепенна икокореномическа ексодуада*
(one-complex two-stage ecocorenomic exoduad) (вж. двустепенна икокореномическа ексодуада), състояща се от шест елемента (ценностност, контив, субстат,
феност, актив и запас), всеки един от които е едносъставно икокореномическо
ексопонятие. Наред с това, обаче, икокореномическият ексореалититат може да
се разглежда и като двусъставна двустепенна икокореномическа ексомонада* (two-complex two-stage ecocorenomic exomonad) (вж. двустепенна икокореномическа ексомонада), състояща се от два елемента (ексонатуритат и ексофактитат), всеки един от които (от своя страна) е двусъставно икокореномическо
ексопонятие. Всеки икокореномически ексопредмет може да се интерпретира
като икокореномически ексореалититат, т.е. като диалектическо-противоречиво
единство на ексонатуритат (който е негова вътрешна ексореалност) и ексофактитат (който е негова външна ексореалност). Икокореномическият ексонатуритат е първичен и определящ по отношение на икокореномическия ексофактитат; той едновременно е ексонатуритат на икокореномическия ексопредмет и
ексонатуритат на ексофактитата на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият ексофактитат е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия ексонатуритат; той едновременно е ексофактитат на икокореномическия ексопредмет и ексофактитат на ексонатуритата на икокореномическия
ексопредмет. Икокореномическият ексореалититат се покрива с икокореномическия ексотристратификат, тъй като и двете понятия представляват една и
съща двустепенна икокореномическа ексодуада (в първия случай като ексомонада от две едностепенни ексодуади, а във втория – като ексотриада от три
двустепенни ексомонади).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОРЕАЛИТИТАТАТ* (ecocorenomic exoexorealititatate) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия реалититатат; комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от икономически ексореалититатат и икотехномически ексореалититатат (общо понятие за икореномически ексореалититатат и икоуниреномически ексореалититатат, които са негови разновидности); икокореномически ексопредмет като цялостност от икокореномически ексонатуритат (който е вид икокореномически ексоинтат) и икокореномически
ексофактитат (който е вид икокореномически ексоекстат), като цялостност
на негова ексонатуритатна вътрешна (скрита) и ексофактитатна външна (разкрита) страна; ексореалититататна (частична) цялостна конституираност (ексореалититататна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет или още ексореалититататна
(частична)
цялостна
ексоикокореномическа
конституираност*
[realititatative (partial) entire exoecocorenomic constitution /constitutivity/]; икокореномически ексонатуритат и икокореномически ексофактитат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икокореномически страни, които
взаимно се предполагат и отричат); (частична) съвкупностна цялостна реалност на икокореномическия ексопредмет. Ексореалититататът е съвкупност от
понятията за икокореномически ексодиспозит, икокореномически ексоспецифит и икокореномически сустит. Той е разновидност на икокореномическия
ексоконтат. В границите на икокореномическия ексореалититатат икокореномическият ексонатуритат и икокореномическият ексофактитат са относително
различни реалититататни степени (равнища) на конституираността на икокореномическия ексопредмет* (constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic
exothing). Икокореномическият ексонатуритат се снема в икокореномическия
ексофактитат: икокореномическият ексофактитат е икокореномическия ексонатуритат в снет вид. Първопричината на икокореномическия ексофактитат е
скрита в икокореномическия ексонатуритат, а икокореномическият ексонатуритат [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическия ексофактитат [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката).
Основни разновидности на икокореномическия ексореалититатат са обектният
икокореномически
ексореалититатат*
(object
ecocorenomic
exorealititatate (ексореалититататът на икокореномическия обект) и системният
икокореномически
ексореалититатат*
(system
ecocorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------exorealititatate) (ексореалититататът на икокореномическата система). Вж. икокореномически ексореалититатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОРЕАЛИТИТАТИТ*
(ecocorenomic
exorealititatite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия реалититатит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексореалититатит и икотехномически
ексореалититатит (общо понятие за икореномически ексореалититатит и
икоуниреномически ексореалититатит, които са негови разновидности); икокореномически ексопредмет като цялостност от икокореномически ексонатуритит (който е вид икокореномически ексоинтит) и икокореномически ексофактитит (който е вид икокореномически ексоекстит), като цялостност на
негова ексонатурититна вътрешна (скрита) и ексофактититна външна (разкрита) страна; ексореалититатитна (частична и единна) цялостна конституираност (ексореалититатитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет или още ексореалититатитна (частична и единна) цялостна ексоикокореномическа конституираност* [realititatitive (partial and united) entire exoecocorenomic constitution
/constitutivity/]; икокореномически ексонатуритит и икокореномически ексофактитит в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икокореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); единна (частична) цялостна реалност на икокореномическия ексопредмет. Ексореалититатитът е единство на понятията за икокореномически ексодиспозит, икокореномически ексоспецифит и икокореномически ексосустит. Той е разновидност на
икокореномическия ексоконтит. В границите на икокореномическия ексореалититатит икокореномическият ексонатуритит и икокореномическият ексофактитит са относително различни ексореалититатитни степени (равнища) на конституираността на икокореномическия ексопредмет* (constitution
/constitutivity/ of the ecocorenomic exothing). Икокореномическият ексонатуритит се снема в икокореномическия ексофактитит: икокореномическият ексофактитит е икокореномическия ексонатуритит в снет вид. Първопричината на
икокореномическия ексофактитит е скрита в икокореномическия ексонатуритит, а икокореномическият ексонатуритит [който е вид първична (примитивна)
и определяща конституираност на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическия ексофактитит [който е вид вторична (производна) и
решаваща конституираност на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокорено245
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия ексореалититатит са обектният икокореномически ексореалититатит* (object ecocorenomic exorealititatite) (ексореалититатитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексореалититатит*
(system ecocorenomic exorealititatite) (ексореалититатитът на икокореномическата система).
Понятията, свързани с икокореномическия ексореалититатит, са посочени
във фиг. 1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка –
знак за група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на
единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите –
идентични понятия; ИКР означава икокореномически).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКР ексореалитант

ИКР ексоестество

ИКР ексодаденост

ИКР ексореалитат
ИКР ексотристтификант

ИКР ексотристант
ИКР реалитит

ИКР ексодиспозант,
ексоспецифант и ексосустант

ИКР ексосъщност,
ексосъдърж.
и ексосубстанция

ИКР ексоявление, ексоформа и
ексосуперстанта

ИКР ексодиспозат,
ексоспецифат и ексосустат

ИКР ексодиспозит,
ИКР ексоспецифит и
ИКР ексосустит
ИКР ексотристратификат

ИКР ексотристрат
ИКР ексореалититант

ИКР ексонатуритат

ИКР ексо
фактитат

ИКР ексореалититат

ИКР ексореалититатат
ИКР ексореалититинт

ИКР ексонатуритит

ИКР ексофактитит

ИКР ексореалититит
ИКР ексотристратифитит

ИКР тристрит
ИКР ексореалититатит

Фиг. 1. Икокореномически (ИКР) ексореалититатит и понятия, свързани с него (всички те са
основни термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОРЕАЛИТИТИНТ*
(ecocorenomic
exorealititint) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия реалититинт; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексореалититинт и икотехномически ексореалититинт (общо понятие за икореномически ексореалититинт и икоуниреномически ексореалититинт, които са негови разновидности); общо понятие за
икокореномически ексонатуритит и икокореномически ексофактитит, които
са негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия ексореалититит (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа
ексомонада, в частност на ексореалитититна двустепенна икокореномическа ексомонада); общо понятие или за ексореалититинтна (единна частична) вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща конституираност), или за ексореалититинтна (единна частична) външна конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият ексореалититинт е разновидност на икокореномическия ексоконант. Вж. икокореномически
ексореалититатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОРЕАЛИТИТИТ* (ecocorenomic exorealititit)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия
реалититит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция)
от икономически ексореалититит и икотехномически ексореалититит (общо
понятие за икореномически ексореалититит и икоуниреномически ексореалититит, които са негови разновидности); двустепенна икокореномическа ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е ексореалитититна двустепенна икокореномическа ексомонада), състояща се от
взаимодействащи си икокореномически ексонатуритит и икокореномически
ексофактитит, между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката. Всеки икокореномически ексопредмет може да се интерпретира
като икокореномически реалититит, т.е. като диалектически противоречиво
единство на ексонатуритит [който е негова ексонатурититна единна частична
вътрешна (скрита) конституираност, ексонатурититна единна частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата
го среда] и ексофактитит [който е негова ексофактититна единна частична
външна (разкрита) конституираност, ексофактититна единна частична външна
усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия].
Икокореномическият ексонатуритит е първичен и определящ по отношение на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическия ексофактитит; той едновременно е ексонатуритит на икокореномическия ексопредмет и начин на имплициране на ексофактитита на
икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият ексофактитит е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия ексонатуритит; той едновременно е ексофактитит на икокореномическия ексопредмет и начин на експлициране на ексонатуритита на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият ексореалититит е разновидност на икокореномическия ексоконат.
Вж. икокореномически ексореалититатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСЕНСТАТ* (ecocorenomic exosenstate) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексосенстат и икотехномически ексосенстат; операционален начин за
означаване (на изразяване) на икокореномическия сенстат; вид едностепенна
икокореномическа ексодуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексосенстатна едностепенна икокореномическа ексодуада),
състояща се от взаимодействащи си икокореномически субстат и икокореномическа ценностност, общо понятие за които е икокореномическият ексосмисъл и между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Той е една от разновидностите на икокореномическия ексонатуритат. Всеки икокореномически ексопредмет може да с е интерпретира като икокореномически ексосенстат, т.е. като
диалектически противоречиво единство на ценностност (която е негова вътрешна определеност) и субстат (който е негово вътрешно същество). Икокореномическият субстат е първичен и определящ по отношение на икокореномическата ценностност; той едновременно е субстат на икокореномическия ексопредмет и субстат на ценностността на икокореномическия ексопредмет.
Икокореномическата ценностност е вторичена и решаваща по отношение на
икокореномическия субстат; тя е едновременно е ценностност на икокореномическия ексопредмет и ценностност на субстата на икокореномическия ексопредмет. Вж. икокореномически ексодисустификат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСЕНСТИТ* (ecocorenomic exosenstite) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия сенстит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономически ексосенстит и икотехномически ексосенстит (общо понятие за
икореномически ексосенстит и икоуниреномически ексосенстит, които са негови разновидности); икокореномически ексопредмет като единство от икоко249
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическа ексосъщност и икокореномическа ексосубстанция (които са видове икокореномически ексоинститутити), негова ексосенситна вътрешна (скрита) страна; ексосенститна (частична и единна) вътрешна конституираност (ексосенститна вътрешноприсъща конституираност) на икокореномическия ексопредмет или още ексосенститна (частична и единна) вътрешна ексоикокореномическа конституираност* [senstitive (partial and united) internal
exoecocorenomic constitution /constitutivity/]; икокореномическа ексосъщност
(като вътрешна определеност) и икокореномическа ексосубстанция (като вътрешно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две
вътрешни икокореномически страни на икокореномическото предназначение,
които взаимно се предполагат и отричат); единно (частично) вътрешно предназначение на икокореномическия ексопредмет. Ексосенститът е разновидност
на икокореномическия ексоинтит. Основни разновидности на икокореномическия ексосенстит са обектният икокореномически ексосенстит* (object
ecocorenomic exosenstite) (ексосенститът на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексосенстит* (system ecocorenomic exosenstite)
(ексосенститът на икокореномическата система). Вж. икокореномически ексосусенстатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСМИСЪЛ* (ecocorenomic exosense /exomeaning/) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексосмисъл и икотехномически ексосмисъл; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия смисъл; вътрешно предназначение (вътрешно-присъщо предназначение) на икокореномическия ексопредмет) [или още вътрешно ексоикокореномическо предназначение* (internal exoecocorenomic meaning /designation/)]; смисъл на икокореномическия ексопредмет; общо понятие за икокореномически субстат и икокореномическа ценностност: икокореномическият субстат и икокореномическата
ценностност са двете основни разновидности на икокореномическия ексосмисъл. Последният представлява или икокореномически субстат, или икокореномическа ценностност. В рамките на икокореномическия ексосмисъл икокореномическият субстат играе ролята на определящата страна, а икокореномическата ценностност – на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в икономиката). Начинът на постигане на икокореномическия ексосмисъл е икокореномическият ексосупсенс (икокореномическата ексофеносуперстанта).
Икокореномическият ексосмисъл и икокореномическият ексосупсенс са категории на предназначението на икокореномическия ексопредмет* (meaning
250
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------/designation/ of the ecocorenomic exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това предназначение. Икокореномическият ексосмисъл се снема в икокореномическия ексосупсенс: икокореномическият ексосупсенс е икокореномическият ексосмисъл в снет вид. Икокореномическият ексосупсенс е скрит в икокореномическия ексосмисъл, а икокореномическият ексосмисъл [който е първичното (примитивното) и определящото
предназначение на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическия ексосупсенс [който е вторичното (производното) и решаващото
предназначение на икокореномическия ексопредмет].
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСМИСЪЛ (ecocorenomic exosense /exomeaning/) (ки) – във:
икокореномически ексосмисъл;
икокореномически ексосмисъл и икокореномически ексосупсенс.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСМИСЪЛ И ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОСУПСЕНС* (ecocorenomic exosense /exomeaning/ and ecocorenomic
exosupsense) (*) – икокореномически категории от висока степен на общност,
отразяващи общи форми на икономиката и на икокореномическото познание* (economic cognition) (вж. икономическо познание), валидизиращи по определен начин икокореномическото ексоестество и икокореномическата ексодаденост. Върху взаимоотношението между икокореномическия ексосмисъл и
икокореномическия ексосупсенс (то е диалектическо-противоречиво) възниква
строго подредена съвкупност от понятия на методологията на икокореномическата теория (като диалектически понятия) в контекста на икокореномическото
предназначение (ecocorenomic purpose), чрез които целево се обосновава и реализира икокореномическата ингредиентност за потребностите на конституирането, класифицирането и обяснението на икокореномическите системи*
(economic systems) (вж. икономическа систем). Най-общо, икокореномическият
ексосмисъл и икокореномическият ексосупсенс се съотнасят помежду си като
вътрешна и външна страна (като вътрешни и външни характеристики) на предназначението на икокореномическите ексопредмети. Икокореномическият
ексосмисъл се снема в икокореномическия ексосупсенс: икокореномическият
ексосупсенс е икокореномическия ексосмисъл в снет вид. Във взаимоотношението между икокореномическия ексосмисъл и икокореномическия ексосупсенс икокореномическият ексосмисъл играе ролята на определящата страна, а
икокореномическият ексосупсенс – на решаващата страна (вж. определящо и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------решаващо в икономиката). Икокореномическият ексосмисъл и икокореномическият ексосупсенс могат да образуват многоравнищна икономика (респ. многоравнищна икокореномическа система като нейно отражение), в която дадено
равнище да изпълнява ролята на икокореномически ексосмисъл по отношение
на следващото равнище и на икокореномически ексосупсенс по отношение на
предходното равнище.
Икокореномическият ексосмисъл е вътрешното предназначение на икокореномическия ексопредмет Той е общо понятие за икокореномическа ценностност и икокореномически субстат: икокореномическата ценностност и
икокореномическият субстат са двете основни разновидности на икокореномическия ексосмисъл. Последният представлява или икокореномическа ценностност, или икокореномически субстат. От своя страна икокореномическият ексосупсенс е външното предназначение (външно-представеното предназначение) на икокореномическия ексопредмет, неговият експлицитен израз. Той е
начин на постигане (в т.ч. начин на изразяване и начин на реализиране) на
икокореномическия ексосмисъл. Икокореномическият ексосупсенс е общо понятие за икокореномическа феност и икокореномически запас: икокореномическата феност и икокореномическият запас са двете основни разновидности на
икокореномическия ексосупсенс. Последният представлява или икокореномическа феност, или икокореномически запас. От това следва, че зависимостта
между икокореномическия ексосмисъл и икокореномическия ексосупсенс има
две разновидности: зависимост между икокореномическата ценностност и икокореномическата феност или зависимост между икокореномическия субстат и
икокореномическия запас.
а. Икокореномическа ценностност и икокореномическа феност
Икокореномическата ценностност е вътрешната определеност на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическата ценностност е непосредствено неизразима (непосредствено невидима, скрита) определеност в икокореномиката, която обаче е опосредствано изразима (опосредствано видима, открита)
посредством икокореномическата феност. Икокореномическата ценностност се
разкрива чрез икокореномическата феност. Икокореномическата феност е външната определеност на икокореномическата ценностност. Икокореномическата феност е непосредствено изразима (непосредствено видима, открита) определеност в икокореномиката и наред с това е опосредствено изразяваща ценностнностната икокореномическа определеност. Икокореномическата феност е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------начинът на изразяване (в т.ч. и на измерване) на икокореномическата ценностност.
Икокореномическата ценностност и икокореномическата феност са категории на определеността на икокореномическите ексопредмети, като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази определеност. Икокореномическата ценностност се снема в икокореномическата феност: икокореномическата феност е икокореномическата ценностност в снет
вид. В по-общ план икокореномическата ценностност и икокореномическата
феност могат да образуват многоравнищна икокореномика (респ. многоравнищна икокореномическа система като нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята на икокореномическа ценностност по отношение на
следващото равнище и на икокореномическа феност по отношение на предходното равнище. Икокореномическата ценностност е скрита в икокореномическата феност, но тя е става познаваема чрез познаването на икокореномическата феност. Затова постигането на икокореномическата ценностност чрез изучаването на икокореномическата феност е задача на икокореномическата наука.
Във взаимоотношението между икокореномическата ценностност и икокореномическата феност икокореномическата ценностност играе ролята на определящата страна, а икокореномическата феност – на решаващата страна. Те са
намират в противоречиво единство: макар и по-богато икокореномическата феност е феност на икокореномическата ценностност, а икокореномическата ценностност се изразява от икокореномическата си феност. Икокореномическата
феност е по-богата от икокореномическата ценностност, тъй като то включва в
себе си не само разкриването на икокореномическата ценностност, на същностните връзки на икокореномическия обект (респ. на икокореномическата система), но и всички случайни отношения и особености на обекта. Макар и побогати икокореномическите фености са по-консервативни, докато икокореномическата ценностност е по-динамична. Затова теоретичното познание на икокореномическата ценностност е свързано с разкриването на законите на развитието на обекта, на икокореномическите закони* (economic laws) (вж. икономически закон).
б. Икокореномически субстат и икокореномически запас
Икокореномическият субстат е вътрешното същество на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият субстат е непосредствено неизразимо (непосредствено невидимо, скрито) същество в икокореномиката, което обаче е опосредствано изразимо (опосредствано видимо, открито) посредством
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическия запас. Икокореномическият субстат се разкрива чрез икокореномическия запас. Икокореномическият запас е външното същество на
икокореномическия субстат. Икокореномическият запас е непосредствено изразимо (непосредствено видимо, открито) същество в икокореномиката и наред с
това е опосредствено изразяващо субстанциалното икокореномическо същество. Икокореномическият запас е начинът на реализиране на икокореномическия субстат.
Икокореномическият субстат и икокореномическият запас са категории на
съществото на икокореномическите ексопредмети, като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това същество. Икокореномическият субстат се снема в икокореномическия запас: икокореномическият запас е икокореномическият субстат в снет вид. В по-общ план икокореномическият субстат и икокореномическият запас могат да образуват многоравнищна икономика (респ. многоравнищна икокореномическа система като нейно
отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята на икокореномически
субстат по отношение на следващото равнище и на икокореномически запас по
отношение на предходното равнище. Икокореномическият субстат е скрит в
икокореномическия запас, но той става познаваема чрез познаването на икокореномическия запас. Затова постигането на икокореномическия субстат чрез
изучаването на икокореномическия запас е задача на икокореномическата наука.
Във взаимоотношението между икокореномическият субстат и икокореномическия запас икокореномическият субстат играе ролята на определящата
страна, а икокореномическият запас – на решаващата страна. Те са намират в
противоречиво единство: макар и по-богат икокореномическият запас е запас
на икокореномическия си субстат, а икокореномическият субстат се изразява от
икокореномическия си запас. Икокореномическият запас е по-богат от икокореномическия субстат, тъй като то включва в себе си не само разкриването на
икокореномическия субстат, на субстанциалните връзки на икокореномическия
обект (респ. на икокореномическата система), но и всички случайни отношения
и особености на обекта. Макар и по-богати икокореномическите запаси са поконсервативни, докато икокореномическият субстат е по-динамичен.
в. Зависимости между разновидностите на икокореномическия ексосмисъл и на икокореномическия ексосупсенс
Между икокореномическия субстат и икокореномическия запас, от една
страна, и икокореномическата ценностност и икокореномическата феност, от
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------друга (в качеството им на разновидности на икокореномическия ексосмисъл и
на икокореномическия ексосупсенс), съществуват определени зависимости, което показва, че те не са взаимноизключащи се (дихотомни) понятия, а, напротив, при тях има взаимно проникване и те образуват общи разновидности. Поспециално, както икокореномическият субстат, така и икокореномическият запас (всеки поотделно) могат да имат както същност (ценностност като тяхна
вътрешна определеност), така и явление (феност като тяхна външна определеност и начин на изразяване на тяхната същност). В този смисъл по отношение
на икокореномическата субстат се конституират (1) субстатна икокореномическа същност* (substatum ecocorenomic essence) [същност на икокореномическата субстат; икокореномически ессубстат* (ecocorenomic essubstatum)],
което е вътрешната определеност на икокореномическия субстат, и (2) субстатна икокореномическа феност* (substatum ecocorenomic pheness) [феност на
икокореномическия субстат; икокореномически феносубстат* (ecocorenomic
phenosubstatum)], което е начинът на изразяване на същността на икокореномическия субстат. От своя страна, по отношение на икокореномическия запас се
конституират (1) запасова икокореномическа същност* (stock ecocorenomic
essence) [същност на икокореномическия запас; икокореномически есзапас*
(ecocorenomic esstock)], което е вътрешната определеност на икокореномическия запас, и (2) запасова икокореномическа феност* (stock ecocorenomic
pheness) [феност на икокореномическия запас; икокореномически фенозапас*
(ecocorenomic phenostock)], което е начинът на изразяване на същността на икокореномическия запас. Вж. икокореномически смисъл и икокореномически супсенс.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОСПЕЦИДИСПОЗИТ*
(ecocorenomic
exospecidisposite) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОСПЕЦИСУСТАНТ*
(ecocorenomic
exospecisustant), икокореномически ексосустрант, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоспецисустант и икотехномически ексоспецисустант; операционален начин за означаване* (на изразяване) на икокореномическия специсустант; общо понятие за
икокореномически ексоспецифант и икокореномически ексосустант, които са
негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия ексоспецисустат (последният в качеството му на едностепенна икокореномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ексодуада, в частност на ексоспецисустатна едностепенна икокореномическа ексодуада). Разновидност е на понятието за икокореномически ексотристрант. Тъй като икокореномическият ексоспецифант е общо понятие за икокореномически контив и икокореномическе актив, а икокореномическият ексосустант е общо понятие за икокореномически субстат и икокореномически запас, икокореномическият ексоспецисустант е общо понятие за контив, актив,
субстат и запас в икокореномиката и затова се покрива с понятието за икокореномически ексосустрант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОСПЕЦИСУСТАТ*
(ecocorenomic
exospecisustate) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоспецисустат и икотехномически ексоспецисустат; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия
специсустант; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия специсустат; едностепенна икокореномическа ексодуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексоспецисустатна
едностепенна икокореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи
си икокореномически ексоспецифант и икокореномически ексосустант, между
които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж.
определящо и решаващо в икономиката). Разновидност е на понятието за икокореномически ексотристрат. Всеки икокореномически ексопредмет може да
се интерпретира като икокореномически ексоспецисустат, т.е. като диалектически противоречиво единство на ексоспецифант (който е негово ексодиспецифатно състояние) и ексосустант (който е негово ексодиспецифатно същество).
Икокореномическият ексосустант е първичен и определящ по отношение на
икокореномическия ексоспецифант; той едновременно е ексосустант на икокореномическия ексопредмет и ексосустант на ексоспецифанта на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият ексоспецифант е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия ексосустант; той едновременно е ексоспецифант на икокореномическия ексопредмет и ексоспецифант на ексосустанта на икокореномическия ексопредмет.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОСПЕЦИСУСТИТ*
(ecocorenomic
exospecisustite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия специсустит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоспецисустит и икотехномически ексоспецисустит (общо понятие за икореномически ексоспецисустит и икоуни256
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномически ексоспецисустит, които са негови разновидности); единство на
икокореномическия ексоспецифант и икокореномическия ексосустант и затова
е едностепенна икокореномическа ексомонада, в частност – ексоспецисуститна едностепенна икокореномическа ексомонада. Тъй като икокореномическият ексоспецифант е общо понятие за икокореномическо ексосъдържание
и икокореномическа ексоформа, а икокореномическият ексосустант е общо
понятие за икокореномическа ексосубстанция и икокореномическа ексосуперстанта, икокореномическият ексоспецисустит е тяхното единство като общи
понятия. Икокореномическият ексоспецисустит е разновидност на икокореномическия ексоконфант. Вж. икокореномически ексосустрататит и дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСПЕЦИСУСТИФИКАНТ* (ecocorenomic
exospecisustificant) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от икономически ексоспецисустификант и икотехномически ексоспецисустификант; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия специсустант; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия специсустификант; общо понятие за икокореномически ексоспецифат (същото като икокореномически ексоспецификат) и
икокореномически ексосустат (същото като икокореномически ексосустификат), които са негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия ексоспецисустификат (последният в качеството му на двустепенна
икокореномическа ексодуада, в частност на ексоспецисустификатна двустепенна икокореномическа ексодуада). Разновидност е на понятието за икокореномически ексотристратификант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСПЕЦИСУСТИФИКАТ* (ecocorenomic
exospecisustificate), икокореномически ексосустратат, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоспецисустификат и икотехномически ексоспецисустификат; операционален начин
за означаване (на изразяване) на икокореномическия специсустификат; двустепенна икокореномическа ексодуада (двустепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексоспецисустификатна двустепенна икокореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си (а) икокореномически ексоспецифат (същото като икокореномически ексоспецификат и от своя страна
съставен от икокореномически контив и икокореномически актив) и (б) икокореномически ексосустат (същото като икокореномически ексосустификат и от
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------своя страна съставен от икокореномическата субстат и икокореномически запас), между които (а) и (б) има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж.определящо и решаващо в икономиката) (всяка една от тези
две съставни части е двустепенна икокореномическа ексомонада) (вж. фиг. 1,
където: тънката стрелка е знак за общо понятие, а дебелата – знак за група от
понятия; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите – идентични понятия). В това се качество икокореномическият ексоспецисустификат е
едносъставна двустепенна икокореномическа ексодуада* (one-complex twostage ecocorenomic exoduad) (вж. двустепенна икокореномическа ексодуада),
състояща се от четири елемента (контив, актив, субстат и запас), всеки един от
които е едносъставно икокореномическо ексопонятие. Наред с това, обаче, икокореномическият ексоспецисустификат може да се разглежда и като двусъставна едностепенна икокореномическа ексодуада* (two-complex one-stage
ecocorenomic exoduad) (вж. едностепенна икокореномическа ексодуада), състояща се от два елемента (ексоспецифат и ексосустат), всеки един от които (от
своя страна) е двусъставно икокореномическо ексопонятие. Икокореномическият ексоспецисустификат е разновидност на понятието за икокореномически
ексотристратификат. Всеки икокореномически ексопредмет може да се интерпретира като икокореномически ексоспецисустификат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на ексосустат (който е негово ексоспецисустификатно същество) и ексоспецифат (който е негово ексоспецисустификатно
състояние). Икокореномическият ексосустат е първичен и определящ по отношение на икокореномическия ексоспецифат; той едновременно е ексосустат на
икокореномическия ексопредмет и ексосустат на ексоспецифата на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият ексоспецифат е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия ексосустат; той едновременно е ексоспецифат на икокореномическия ексопредмет и ексоспецифат на ексосустата
на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият ексоспецисустификат се покрива с икокореномическия ексосустратат, тъй като и двете понятия
са представляват една и съща двустепенна икокореномическа ексодуада (в първия случай като дуада от две двустепенни ексомонади, а във втория – като монада от две едностепенни ексодуади).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икокорен. ексосустрант

Икокореном.
ексосустрат

Икокореном. ексосубстрат

Икокорен.
ексосуперстрат

Икокорен.
ексоспецифант

Икокореномич.
контив

Икокореномич.
актив

Икокореном. ексоспецифат

Икокореном. ексосустант

Икокореномич.
субстат

Икокореномич.
запас

Икокореномич. ексосустат

Икокорен. ексоспецисустант

Икокорен. ексоспецисустификат

Икокорен. ексоспецисустат
Икокорен. ексосустратант

Икокореном. ексоспецисустификант

Икокорен.
ексосубстр
атат

Икокорен.
ексосуперс
тратат

Икокореном.
ексосустратат

Фиг. 1. Икокореномически ексоспецисустификат (ексоспецисустификатна двустепенна икокореномическа ексодуада; икокореномически ексосустратат)

ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСПЕЦИСУСТИФИТИТ* (ecocorenomic
exospecisustifitite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на
икокореномическия специсустифитит; комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от икономически ексоспецисустифитит и икотехномически ексоспецисустифитит (общо понятие за икореномически ексоспецисустифитит и икоуниреномически ексоспецисустифитит, които са негови
разновидности); единство на икокореномическия ексоспецифат и икокореномическия ексосустат (като двойки от икокореномическо ексосъдържание и икокореномическа ексоформа и от икокореномическа ексосубстанция и икокореномическа ексосуперстанта) [той е двойка от (1) единството на икокореномическото ексосъдържание и икокореномическата ексосубстанция и (2) единството на икокореномическата ексоформа и икокореномическата ексосуперстанта и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------затова е двустепенна икокореномическа ексомонада, в частност ексоспецисустифититна двустепенна икокореномическа ексомонада]. Икокореномическият ексоспецисустифитит е разновидност на икокореномическия ексоконфикант. Вж. икокореномически ексосустрататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСПЕЦИФАНТ* (ecocorenomic exospecifant)
(*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоспецифант и икотехномически ексоспецифант; операционален
начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия специфант; общо
понятие за икокореномически контив и икокореномически актив, които са негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия ексоспецифат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа ексомонада и същото като икокореномически ексоспецификат). Икокореномическият
ексоспецифант е една от разновидностите на икокореномическия ексодиспецифант и на икокореномическия ексоспецисустант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСПЕЦИФАТ* (ecocorenomic exospecifate)
(*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексоспецифат и икотехномически ексоспецифат; операционален
начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия специфат; вид
двустепенна икокореномическа ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, имащ вида на икокореномически ексоспецификат, така че е
ексоспецифатна двустепенна икокореномическа ексомонада), състояща се
от взаимодействащи си икокореномически контив и икокореномически актив,
общо понятие за които е икокореномическият ексоспецифант и между които
има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Той е една от разновидностите на икокореномическия ексодиспецификант и на икокореномическия ексоспецисустификант. Всеки икокореномически ексопредмет може да се интерпретира като
икокореномически ексоспецифат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на контив (което е негово ексоспецифатно вътрешно състояние) и актив
(която е негова ексоспецифатно външно състояние). Икокореномическият контив е първично и определящо по отношение на икокореномическия актив; то
едновременно е контив на икокореномическия ексопредмет и контив на актива
на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият актив е вторичен и
решаващ по отношение на икокореномическия контив; той едновременно е актив на икокореномическия ексопредмет и актив на контива на икокореномичес260
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия ексопредмет. Икокореномическият актив е начинът на същестуването на
икокореномическия контиве. Вж. икокореномически ексобитериорат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОСПЕЦИФЕНОМЕН*
(ecocorenomic
exospeciphenomenon) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСПЕЦИФИТ* (ecocorenomic exospecifite)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия
специфит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономически ексоспецифит и икотехномически ексоспецифит (общо понятие
за икореномически ексоспецифит и икоуниреномически ексоспецифит, които са
негови разновидности); икокореномически ексопредмет като цялостност от
икокореномическо ексосъдържание (което е вид икокореномически ексоинститутит) и икокореномическа ексоформа (която е вид икокореномически ексоексститутит), като цялостност на негова ексосъдържателна вътрешна (скрита)
и ексоформална външна (разкрита) страна; ексоспецифитна цялостна конституираност (ексоспецифитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет или още ексоспецифитна
единична цялостна ексоикокореномическа конституираност* (specifitive
single entire exoecocorenomic constitution /constitutivity/); икокореномическо ексосъдържание и икокореномическа ексоформа в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икокореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); цялостно състояние на икокореномическия ексопредмет.
Разновидност е на икокореномическия ексоконститутит. В границите на икокореномическия ексоспецифит ексоикокореномическото съдържание и ексоикокореномическата форма са относително различни ексоспецифитни степени
(равнища) на конституираността на икокореномическия ексопредмет*
(constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic exothing). Икокореномическото
ексосъдържание се снема в икокореномическата ексоформа: икокореномическата ексоформа е икокореномическото ексосъдържание в снет вид. Първопричината на икокореномическата ексоформа е скрита в икокореномическото ексосъдържание, а икокореномическото ексосъдържание [което е вид първична
(примитивна) и определяща конституираност на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическата ексоформа [която е вид вторична
(производна) и решаваща конституираност на икокореномическия ексопредмет]
(вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическия ексоспецифит са обектният икокореномически ексоспецифит* (object ecocorenomic exospecifite) (ексоспецифитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексоспецифит* (system
ecocorenomic exospecifite) (ексоспецифитът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОСУБСДИСПОЗИТ*
(ecocorenomic
exoubsdisposite) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОСУБСПЕЦИФИТ*
(ecocorenomic
exosubsspecifite) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ* (ecocorenomic exosubstratum)
(*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексосубстрат и икотехномически ексосубстрат; операционален
начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия субстрат; вътрешна основа (вътрешно-присъща основа) на икокореномическия ексопредмет
[или още вътрешна ексоикокореномическа основа* (internal exoecocorenomic base)]; субстрат на икокореномическия ексопредмет; общо понятие
за икокореномически субстат и икокореномически контив: икокореномическият субстат и икокореномическият контив са двете основни разновидности на
икокореномическия ексосубстрат. Последният представлява или икокореномически субстат, или икокореномически контив. В рамките на икокореномическия ексосубстрат икокореномическият субстат играе ролята на определящата страна, а икокореномическият контив – на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в икономиката). Начинът на осъществяване на икокореномическия ексосубстрат е икокореномическият ексосуперстрат (икокореномическата ексосупформа). Икокореномическият ексосубстрат и икокореномическият ексосуперстрат са категории на основата на икокореномическия
ексопредмет* (base of the ecocorenomic exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази основа. Икокореномическият ексосубстрат се снема в икокореномическия ексосуперстрат: икокореномическият ексосуперстрат е икокореномическият ексосубстрат в снет вид.
Икокореномическият ексосуперстрат е скрит в икокореномическия ексосубстрат, а икокореномическият уксосубстрат [който е първичната (примитивната)
и определящата основа на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез
икокореномическия ексосуперстрат [който е вторичната (производната) и решаващата основа на икокореномическия ексопредмет].
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ (ecocorenomic exosubstratum)
(ки) – във:
икокореномически ексосубстрат;
икокореномически ексосубстрат и икокореномически ексосуперстрат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТИТ* (ecocorenomic exosubstratite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия субстратит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексосубстратит и икотехномически ексосубстратит (общо понятие за икореномически ексосубстратит и икоуниреномически
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ексосубстратит, които са негови разновидности); икокореномически ексопредмет като единство от икокореномическо ексосъдържание и икокореномическа ексосубстанция (които са видове икокореномически ексоинститутити),
негова ексосубстратитна вътрешна (скрита) страна; ексосубстратитна (частична и единна) вътрешна конституираност (ексосубстратитна вътрешноприсъща конституираност) на икокореномическия предмет или още ексосубстратитна (частична и единна) вътрешна ексоикокореномическа конституираност* [substratitive (partial and united) internal exoecocorenomic
constitution /constitutivity/]; икокореномическо ексосъдържание (като вътрешно
състояние) и икокореномическа ексосубстанция (като вътрешно същество) в
тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две вътрешни икокореномически страни на икокореномическата основа, които взаимно се предполагат и отричат); единна (частична) вътрешна основа на икокореномическия
ексопредмет. Субстратитът е разновидност на икокореномическия ексоинтит.
Основни разновидности на икокореномическия ексосубстратит са обектният
икокореномически ексосубстратит* (object ecocorenomic exosubstratite) (ексосубстратитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексосубстратит* (system ecocorenomic exosubstratite) (ексосубстратитът на икокореномическата система). Вж. икокореномически ексосустрататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ И ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОСУПЕРСТРАТ* (ecocorenomic exosubstratum and ecocorenomic
exosuperstratum) (*) – икокореномически категории от висока степен на общност, отразяващи общи форми на икокореномиката и на икокореномическото
познание* (economic cognition) (вж. икономическо познание), валидизиращи по
определен начин икокореномическото ексоестество и икокореномическата
ексодаденост. Върху взаимоотношението между икокореномическия ексосубстрат и икокореномическия суперстрат (то е диалектическо-противоречиво)
възниква строго подредена съвкупност от понятия на методологията на икокореномическата теория (като диалектически понятия) в контекста на икокореномическата основа (ecocorenomic basic), чрез които базово се обосновава и
реализира икокореномическата ингредиентност за целите на конституирането, класифицирането и обяснението на икокореномическите системи*
(ecocorenomic systems) (вж. икономическа система). Най-общо, икокореномическия ексосубстрат и икокореномическия ексосуперстрат се съотнасят помежду си като вътрешна и външна страна (като вътрешни и външни характе2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ристики) на основата на икокореномическите ексопредмети. Икокореномическият ексосубстрат се снема в икокореномическия ексосуперстрат: икокореномическият ексосуперстрат е икокореномически ексосубстрат в снет вид. Във
взаимоотношението между икокореномическия ексосубстрат и икокореномическия ексосуперстрат икокореномическият ексосубстрат играе ролята на определящата страна, а икокореномическият ексосуперстрат – на решаващата
страна (вж. определящо и решаващо в икономиката). Икокореномическият ексосубстрат и икокореномическият ексосуперстрат могат да образуват многоравнищна икономика (респ. многоравнищна икокореномическа система като
нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята на икокореномически ексосубстрат по отношение на следващото равнище и на ексоикокореномически суперстрат по отношение на предходното равнище.
Икокореномическият ексосубстрат е вътрешната основа на икокореномическия ексопредмет. Той е общо понятие за икокореномически субстат
и икокореномически контив: икокореномическият субстат и икокореномическият контив са двете основни разновидности на икокореномическия ексосубстрат. Последният представлява или икокореномически субстат, или икокореномически контив. От своя страна икокореномическия ексосуперстрат е външната основа на икокореномическия ексопредмет, неговият експлицитен израз. Той е начин на осъществяване (в т.ч. начин на съществуване и начин на
реализиране) на икокореномическия ексосуперстрат. Икокореномическият ексосуперстрат е общо понятие за икокореномически запас и икокореномически
актив: икокореномическият запас и икокореномическият актив са двете основни разновидности на икокореномическия ексосупрестрат. Последният
представлява или икокореномически запас, или икокореномически актив. От
това следва, че зависимостта между икокореномическия ексосубстрат и икокореномическия ексосуперстрат има две разновидности: зависимост между икокореномическия коактив и икокореномическия актив или зависимост между
икокореномическия субстат и икокореномическия запас.
а. Икокореномически контив и икокореномически актив
Икокореномическият контив е вътрешното състояние на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият контив е не само икокореномическият състав, но и единството на всички съставни елементи на икокореномическия ексопредмет, на неговите свойства, вътрешни процеси и връзки и затова определя неговата специфика (вж. специфика на икокореномическата система). Икокореномическият актив е външното състояние на икокореноми3

1670

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия ексопредмет и начинът на съществуване на икокореномическия контив, на съдържанието на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият актив е организацията на икокореномическия контив, системата от устойчиви икокореномически връзки* (ecocorenomic connections) (вж. икономическа връзка) (тяхната подреденост), изразява се в икокореномическата
структура* (ecocorenomic structure) (вж. икономическа структура) и в икокореномическото многообразие* (ecocorenomic manifold /diversity/) (вж. икономическо многообразие) и определя характера на икокореномическата система* (character of the economic system) (вж. характер на икономическата
система). Икокореномическият актив е начинът на съхраняване на икокореномическия хомеостазис* (economic homeostasis) (вж. икономически хомеостазис).
Икокореномическият контив и икокореномическият актив са категории на
състоянието на икокореномическите ексопредмети, като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това състояние. Икокореномическият контив се снема в икокореномическия актив: икокореномическият актив е икокореномическия контив в снет вид. В по-общ план икокореномическият контив и икокореномическият актив могат да образуват многоравнищна икономика (респ. многоравнищна икокореномическа система като
нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята на икокореномически контив по отношение на следващото равнище и на икокореномически
актив по отношение на предходното равнище.
Във взаимоотношението между икокореномическия контив и икокореномическия актив икокореномическият контив играе ролята на определящата
страна, а икокореномическият актив – на решаващата страна. Те са намират в
противоречиво единство: макар и по-богат икокореномическият актив е актив
на икокореномическия си контив, а икокореномическият контив се обхваща от
икокореномическия си актив. В развитието на противоположността между тях
икокореномическият актив е по-консервативният, а икокореномическият контив – по-динамичният елемент.
б. Икокореномически субстат и икокореномически запас
Икокореномическият субстат е вътрешното същество на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият субстат е непосредствено неизразимо (непосредствено невидимо, скрито) същество в икоbfномиката, което обаче
е опосредствано изразимо (опосредствано видимо, открито) посредством икокореномическия запас. Икокореномическият субзапас се разкрива чрез икоко4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическия запас. Икокореномическият запас е външното същество на
икокореномическия субстат. Икокореномическият запас е непосредствено изразимо (непосредствено видимо, открито) същество в икономиката и наред с
това е опосредствено изразяващо субстанциалното икокореномическо същество. Икокореномическият запас е начинът на реализиране на икокореномическия субстат.
Икокореномическият субстат и икокореномическият запас са категории на
съществото на икокореномическите ексопредмети, като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това същество. Икокореномическият субстат се снема в икокореномическия запас: икокореномическият запас е икокореномическият субстат в снет вид. В по-общ план икокореномическият субстат и икокореномическият запас могат да образуват многоравнищна икономика (респ. многоравнищна икокореномическа система като
нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята на икокореномически субстат по отношение на следващото равнище и на икокореномически запас по отношение на предходното равнище. Икокореномическият субстат
е скрит в икокореномическия запас, но той става познаваема чрез познаването
на икокореномическия запас. Затова постигането на икокореномическия субстат чрез изучаването на икокореномическия запас е задача на икокореномическата наука.
Във взаимоотношението между икокореномическият субстат и икокореномическия запас икокореномическият субстат играе ролята на определящата
страна, а икокореномическият запас – на решаващата страна. Те са намират в
противоречиво единство: макар и по-богат икокореномическият запас е запас
на икокореномическия си субстат, а икокореномическият субстат се изразява
от икокореномическия си запас. Икокореномическият запас е по-богат от икокореномическия субстат, тъй като то включва в себе си не само разкриването
на икокореномическия субстат, на субстанциалните връзки на икокореномическия обект (респ. на икокореномическата система), но и всички случайни
отношения и особености на обекта. Макар и по-богати икокореномическите
запаси са по-консервативни, докато икокореномическият субстат е подинамичен.
в. Зависимости между разновидностите на икокореномическия ексосубстрат и на икокореномическия ексосуперстрат
Между икокореномическия субстат и икокореномическия запас, от една
страна, и икокореномическия контив и икокореномическия актив, от друга (в
5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------качеството им на разновидности на икокореномическия ексосубстрат и на
икокореномическия ексосуперстрат), съществуват определени зависимости,
което показва, че те не са взаимноизключащи се (дихотомни) понятия, а, напротив, при тях има взаимно проникване и те образуват общи разновидности.
По-специално, както икокореномическият субстат, така и икокореномическият
запас (всеки поотделно) могат да имат както съдържание (контив като тяхно
вътрешно състояние), така и форма (актив като тяхно външно състояние и начин на съществуване на тяхното съдържание). В този смисъл по отношение на
икокореномическата субстат се конституират (1) субстатен икокореномически контив* (substatum ecocorenomic conassets) [контив на икокореномическата
субстат; икокореномически косубстат* (ecocorenomic cosubstatum)], което е
вътрешното състояние на икокореномическия субстат, и (2) субстатен икокореномически актив* (substatum ecocorenomic assets) [актив на икокореномическия субстат; икокореномически актсубстат* (ecocorenomic assubstatum)],
което е начинът на съществуване на съдържанието на икокореномическия субстат. От своя страна, по отношение на икокореномическия запас се конституират (1) запасов икокореномически контив* (stock ecocorenomic conassets)
[контив на икокореномическия запас; икокореномически козапас*
(ecocorenomic costock)], което е вътрешното състояние на икокореномическия
запас, и (2) запасов икокореномически актив* (stock ecocorenomic assets)
[актив на икокореномическия запас; икокореномически актзапас*
(ecocorenomic asstock)], което е начинът на съществуване на съдържанието на
икокореномическия запас. Вж. икокореномически субстрат и икокореномически суперстрат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТАТ* (ecocorenomic exosubstratate) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция)
от икономически ексосубстрат и икотехномически ексосубстрант; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия субстратат; вид едностепенна икокореномическа ексодуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексосубстрататна едностепенна
икокореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически контив и икокореномически субстат, общо понятие за които е икокореномическият ексосубстрат и между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Той е една от разновидностите на икокореномическия ексонатуритат.
Всеки икокореномически ексопредмет може да с е интерпретира като икоко6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномически ексосубстратат, т.е. като диалектически противоречиво единство
на контив (което е негово вътрешно състояние) и субстат (която е негово вътрешно същество). Икокореномическият субстат е първичен и определящ по
отношение на икокореномическия контив; той едновременно е субстат на икокореномическия ексопредмет и субстат на контива на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият контив е вторичени решаващ по отношение
на икокореномическия субстат; той едновременно е контив на икокореномическия ексопредмет и контив на субстата на икокореномическия ексопредмет.
Вж. икокореномически ексоспецисустификат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСФЕНОМЕН* (ecocorenomic exosubsphenomenon) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБФОРМАТ* (ecocorenomic exosubformate) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономически ексосубформат и икотехномически ексосубформат; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия субформат;
вид едностепенна икокореномическа ексодуада (едностепенен двуравнищен
диалектически формат, така че е ексосубформатна едностепенна икокореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически
субстат и икокореномически актив, между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Всеки икокореномически ексопредмет може да с е интерпретира като
икокореномически ексосубформат, т.е. като диалектическо-противоречиво
единство на субстат (която е негово вътрешно същество) и на актив (което е
негово външно състояние). Икокореномическият субстат е първичен и определящ по отношение на икокореномическия актив; той едновременно е субстат
на икокореномическия ексопредмет и субстат на актива на икокореномическия
ексопредмет. Икокореномическият актив е вторичен и решаващ по отношение
на икокореномическия субстат; той едновременно е актив на икокореномическия ексопредмет и актив на субстата на икокореномическия ексопредмет. Вж.
икокореномически ексоспецисустификат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУПЕРСДИСПОЗИТ* (ecocorenomic exosupersdisposite) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.

7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУПЕРССПЕЦИФИТ* (ecocorenomic
exosupersspecifite) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУПЕРСТРАТ* (ecocorenomic exosuperstratum) икокореномическа ексосупформа, (*) – комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексосуперстат и икотехномически ексосуперстат; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия суперстрат; външна основа (външнопредставена основа) на икокореномическия ексопредмет [или още външна
ексоикокореномическа основа* (external exoecocorenomic base)] и начин на
осъществяване (в т.ч. начин на съществуване и начин на реализиране) на икокореномическия ексосубстрат (на субстрата на икокореномическия ексопредмет) [или още начин на ексоикокореномическо осъществяване*
(exoecocorenomic implementation way)]; ексосуперстрат на икокореномическия
ексосубстрат; общо понятие за икокореномически запас и икокореномически
актив: икокореномическият запас и икокореномическият актив са двете основни разновидности на икокореномическия ексосуперстрат. Последният
представлява или икокореномически запас. В рамките на икокореномическия
ексосуперстрат икокореномическият запас играе ролята на определящата
страна, а икокореномическият актив – на решаващата страна (вж. определящо
и решаващо в икономиката). Икокореномическият ексосубстрат и икокореномическият ексосуперстрат са категории на основата на икокореномическия
ексопредмет* (base of the ecocorenomic exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази основа. Икокореномическият ексосубстрат се снема в икокореномическия ексосуперстрат: икокореномическият ексосуперстрат е икокореномическият ексосубстрат в снет вид.
Икокореномическият ексосуперстрат е скрит в икокореномическия ексосубстрат, а икокореномическият ексосубстрат [който е първичната (примитивната)
и определящата основа на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез
икокореномическия ексосуперстрат [който е вторичната (производната) и решаващата основа на икокореномическия ексопредмет].
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУПЕРСТРАТ (ecocorenomic exosuperstratum) (ки) – във:
икокореномически ексосубстрат и икокореномически ексосуперстрат;
икокореномически ексосуперстрат.
8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУПЕРСТРАТАТ* (ecocorenomic exosuperstratate) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексосуперстрат и икотехномически ексосуперстрат;
операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия суперстатат; вид едностепенна икокореномическа ексодуада (едностепенен
двуравнищен диалектически формат, така че е ексосуперстрататна едностепенна икокореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си
икокореномически запас и икокореномически актив, общо понятие за които е
икокореномическият ексосуперстрат и между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Той е една от разновидностите на икокореномическия ексофактитат. Всеки икокореномически ексопредмет може да с е интерпретира като
икокореномически ексосуперстратат, т.е. като диалектически противоречиво
единство на актив (което е негово външно състояние) и запас (която е негово
външно същество). Икокореномическият запас е първичен и определящ по отношение на икокореномическия актив; той едновременно е запас на икокореномическия ексопредмет и запас на актива на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият актив е вторичен и решаващ по отношение на
икокореномическия запас; той едновременно е актив на икокореномическия
ексопредмет и актив на запаса на икокореномическия ексопредмет. Вж. икокореномически ексоспецисустификат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУПЕРСТРАТИТ* (ecocorenomic exosuperstratite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия суперстратит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексосуперстратит и икотехномически
ексосуперстратит (общо понятие за икореномически ексосуперстратит и
икоуниреномически ексосуперстратит, които са негови разновидности); икокореномически ексопредмет като единство от икокореномическа ексоформа и
икокореномическа ексосуперстанта (които са видове икокореномически ексоексститутити), негова ексосуперстатитна външна (разкрита) страна; ексосуперстатитна (частична и единна) външна конституираност (ексосуперстатитна външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет или още ексосуперстатитна (частична и единна) външна ексоикокореномическа конституираност* [superstratitive (partial and united) external
exoecocorenomic constitution /constitutivity/]; икокореномическа ексоформа (като външно състояние) и икокореномическа ексосуперстанта (като външно съ9
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------щество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две външни
икокореномически страни на икокореномическата основа, които взаимно се
предполагат и отричат); единна (частична) външна основа на икокореномическия ексопредмет. Ексосуперстатитът е разновидност на икокореномическия
ексоекстит. Основни разновидности на икокореномическия ексосуперстатит
са обектният икокореномически ексосуперстатит* (object ecocorenomic
exosuperstratite) (ексосуперстатитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексосуперстатит* (system ecocorenomic exosuperstratite) (ексосуперстатитът на икокореномическата система). Вж. икокореномически ексосустрататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУПЕРСФЕНОМЕН* (ecocorenomic exosupersphenomenon) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУПСЕНС* (ecocorenomic exosupsense),
икокореномическа ексофеносуперстанта, (*) – комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексосубсенс и икотехномически ексосубсенс; операционален начин за означаване (на изразяване изразяване) на икокореномическия супсенс; външно предназначение (външнопредставено предназначение) на икокореномическия ексопредмет [или още
външно ексоикокореномическо предназначение* (external exoecocorenomic
meaning /designation/)] и начин на постигане (в т.ч. начин на изразяване и начин на реализиране) на икокореномическия ексосмисъл (на смисъла на икокореномическия ексопредмет) [или още начин на ексоикокореномическо постигане* (exoecocorenomic achievement /attaining/ way)]; ексосупсенс на икокореномическия смисъл; общо понятие за икокореномически запас и икокореномически актив: икокореномическият запас и икокореномическият актив са
двете основни разновидности на икокореномическия ексосупсенс. Последният
представлява или икокореномически запас, или икокореномически актив. В
рамките на икокореномическия ексосупсенс икокореномическият запас ролята
на определящата страна, а икокореномическият актив – на решаващата страна
(вж. определящо и решаващо в икономиката). Икокореномическият ексосмисъл и икокореномическият ексосупсенс са категории на предназначението на
икокореномическия ексопредмет* (meaning /designation/ of the ecocorenomic
exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това предназначение. Икокореномическият ексосмисъл се снема в
10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическия ексосупсенс: икокореномическият ексосупсенс е икокореномическият ексосмисъл в снет вид. Икокореномическият ексосупсенс е скрит
в икокореномическия ексосмисъл, а икокореномическият ексосмисъл [който е
първичното (примитивното) и определящото предназначение на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическия ексосупсенс [който
е вторичното (производното) и решаващото предназначение на икокореномическия ексопредмет].
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУПСЕНС (ecocorenomic exosupsense)
(ки) – във:
икокореномически ексосмисъл и икокореномически ексосупсенс;
икокореномически ексосупсенс;
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУПСЕНСТАТ* (ecocorenomic exosupsenstate) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономически ексосупсенстат и икотехномически ексосупсенстат; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия супсенстат; вид едностепенна икокореномическа ексодуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексосупсенстата едностепенна икокореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически запас и икокореномическа феност, общо понятие за които е икокореномическият ексосупсенс и между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Той е
една от разновидностите на икокореномическия ексофактитат. Всеки икокореномически ексопредмет може да с е интерпретира като икокореномически
ексосупсенсат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на феност (което е негова външна определеност) и запас (която е негово външно същество).
Икокореномическият запас е първичен и определящ по отношение на икокореномическата феност; той едновременно е запас на икокореномическия ексопредмет и запас на феността на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическата феност е вторична и решаваща по отношение на икокореномическия запас; тя едновременно е феност на икокореномическия ексопредмет и
феност на запаса на икокореномическия ексопредмет. Вж. икокореномически
ексодисустификат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСЕНС* (ecocorenomic exosusens), икокореномически ексодисустант, (*) – комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от икономически ексосусенс и икотехномически ек11

1678

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сосусенс; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия сусенс; общо понятие за икокореномически ексосмисъл и икокореномически ексосупсенс, които са негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия ексосусенсат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа ексомонада, в частност на ексосусенсна двустепенна
икокореномическа ексомонада). Същото е като икокореномически ексосусенсант* (ecocorenomic exosusensant). Разновидност е на понятието за икокореномически ексореалитант. Тъй като икокореномическият ексосмисъл е общо понятие за икокореномическа ценност и икокореномически субстат, а
икокореномическият ексосупсенс (същото като икокореномическа ексофеносуперстанта) е общо понятие за икокореномическа феност и икокореномически запас, икокореномическият ексосусeнс е общо понятие за ценност, феност,
субстат и запас в икокореномиката и затова се покрива с понятието за икокореномически ексодисустант. Вж. икокореномически ексодисустификат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСЕНСАТ* (ecocorenomic exosusensate)
(*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексосусенсат и икотехномически ексосусенсат; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия сусенсат; двустепенна икокореномическа ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически
формат, така че е ексосусенсатна двустепенна икокореномическа ексомонада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически ексосмисъл и икокореномически ексосупсенс (последното същото като икокореномическа ексофеносуперстанта), между които има отношения на определящо и решаващо в
икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Разновидност е на понятието за икокореномически ексореалитат. Всеки икокореномически ексопредмет може да се интерпретира като икокореномически ексосусенсат, т.е. като диалектически противоречиво единство на ексосмисъл
(който е негова вътрешно ексосусенсатно предназначение) и ексосупсенс (който е негово вътрешно ексосусенсатно предназначение). Икокореномическият
ексосмисъл е първичен и определящ по отношение на икокореномическия ексосупсенс; той едновременно е ексосмисъл на икокореномическия ексопредмет и ексосмисъл на ексосупсенса на икокореномическия ексопредмет.
Икокореномическият ексосупсенс е вторичен и решаващ по отношение на
икокореномическия ексосмисъл; той едновременно е ексосупсенс на икокореномическия ексопредмет и ексосупсенс на ексосмисъла на ексоикокореномическия предмет. Вж. икокореномически ексодисустификат.
12

1679

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСЕНСИТ* (ecocorenomic exosusensite)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия сусенсит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексосусенсит и икотехномически ексосусенсит (общо
понятие за икореномически ексосусенсит и икоуниреномически ексосусенсит,
които са негови разновидности); икокореномически ексопредмет като цялостност от икокореномически ексосмисъл (който е вид икокореномически ексоинтуит) и икокореномически ексосупсенс (който е вид икокореномически ексоекстуит) (същото като икокореномическа ексофеносуперстанта), като цялостност на негова ексосмислова вътрешна (скрита) и ексосупсенсна външна (разкрита) страна; ексосусенситна (частична) цялостна конституираност (ексосусенситна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на
икокореномическия ексопредмет или още ексосусенситна (частична) цялостна ексоикокореномическа конституираност* (susensitive partial entire
exoecocorenomic constitution /constitutivity/); икокореномически ексосмисъл и
икокореномически ексосупсенс в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икокореномически страни, които взаимно се предполагат и
отричат); (частично) цялостно предназначение на икокореномическия ексопредмет. Сусенситът е общо понятие за икокореномически ексодиспозит и
икокореномически ексосустит. Той е разновидност е на икокореномическия
ексоконтуит. В границите на икокореномическия ексосусенсит икокореномическият ексосмисъл и ексоикокореномическият супсенс са относително различни ексосусенситни степени (равнища) на конституираността на икокореномическия ексопредмет* (constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic
exothing). Икокореномическият ексосмисъл се снема в икокореномическия ексосупсенс: икокореномическият ексосупсенс е икокореномическия ексосмисъл
в снет вид. Първопричината на икокореномическия ексосупсенс е скрита в
икокореномическия ексосмисъл, а икокореномическият смисъл [който е вид
първична (примитивна) и определяща конституираност на икокореномическия
ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическия ексосупсенс [който е вид
вторична (производна) и решаваща конституираност на икокореномическия
ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия ексосусенсит са обектният икокореномически ексосусенсит* (object ecocorenomic exosusensite) (ексосусенситът на
икокореномическия обект) и системният икокореномически ексосусенсит*
(system ecocorenomic exosusensite) (ексосусенситът на икокореномическата
система). Вж. икокореномически ексосусенстатит.
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСЕНСТАНТ* (ecocorenomic exosusensant) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономически ексосусенсант и икотехномически ексосусенсант; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия сусенстант;
общо понятие за икокореномически ексосeнстат и икокореномически ексосупсенстат, които са негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия ексосусенстат (последният в качеството му на двустепенна
икокореномическа ексодуада, в частност на ексосусенстатна двустепенна
икокореномическа ексодуада). Разновидност е на понятието за икокореномически ексореалититант. Вж. икокореномически ексодисустификат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСЕНСТАТ* (ecocorenomic exosusensate), икокореномически ексодисустификат, (*) – комбинация (съчетание
или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексосусенстат и
икотехномически ексосусенстат; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия сусенстат; двустепенна икокореномическа
ексодуада (двустепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексосусенсатна двустепенна икокореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си (а) икокореномически ексосенстат (последният от своя страна съставен от икокореномическата ценностност и икокореномическия субстат) и (б) икокореномически ексосупсенстат (последният от своя страна съставен от икокореномическата феност и икокореномическия запас), между които (а) и (б) има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката
(вж. определящо и решаващо в икономиката) (всяка една от тези две съставни
части е едностепенна икокореномическа ексодуада). В това се качество икокореномическият сусенстат е едносъставна двустепенна икокореномическа
ексодуада* (one-complex two-stage ecocorenomic exoduad) (вж. двустепенна
икокореномическа ексодуада), състояща се от четири елемента (ценностност,
субстат, феност и запас), всеки един от които е едносъставно икокореномическо ексопонятие. Наред с това, обаче, икокореномическият ексосусенстат
може да се разглежда и като двусъставна двустепенна икокореномическа
ексомонада* (two-complex two-stage ecocorenomic exomonad) (вж. двустепенна
икокореномическа ексомонада), състояща се от два елемента (ексосенстат и
ексосупсенстат), всеки един от които (от своя страна) е двусъставно икокореномическо ексопонятие. Икокореномическият ексосусенстат е разновидност
на понятието за икокореномически ексореалититат. Всеки икокореномически
ексопредмет може да се интерпретира като икокореномически ексосусенстат,
14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------т.е. като диалектическо-противоречиво единство на ексосенстат (който е негово вътрешно ексосусенстатно предназначение) и ексосупсенстат (който е негово външно ексосусенстатно предназначение). Икокореномическият ексосенстат е първичен и определящ по отношение на икокореномическия ексосупсенстат; той едновременно е ексосенстат на икокореномическия ексопредмет и
ексосенстат на ексосупсенстата на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият ексосупсенстат е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия ексосенстат; той едновременно е ексосупсенстат на икокореномическия ексопредмет и ексосупсенстат на ексосенстата на икокореномическия
ексопредмет. Икокореномическият ексосусенстат се покрива с икокореномическия ексодисустификат, тъй като и двете понятия представляват една и съща двустепенна икокореномическа ексодуада (в първия случай като ексомонада от две едностепенни ексодуади, а във втория – като ексодуада от две двустепенни ексомонади). Вж. икокореномически ексодисустификат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТАНТ* (ecocorenomic exosustant) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексосустант и икотехномически ексосустант; операционален начин за
означаване (на изразяване) на икокореномическия сустант; общо понятие за
икокореномически субстат и икокореномически запас, които са негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия ексосустат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа ексомонада и същото като икокореномически ексоспецификат). Икокореномическият ексосустант е една от разновидностите на икокореномическия ексоспецисустант и на
икокореномическия ексодисустант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСЕНСТАТАТ* (ecocorenomic exosusenstatate) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия сусенстатат; комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от икономически ексосусенстатат и икотехномически ексосусенстатат (общо понятие за икореномически ексосусенстатат и икоуниреномически ексосусенстатат, които са негови разновидности); икокореномически
ексопредмет като цялостност от икокореномически ексосенстат (който е вид
икокореномически ексоинтат) и икокореномически ексосупсенстат (който е
вид икокореномически ексоекстат), като цялостност на негова ексосенстатна
вътрешна (скрита) и ексосупсенстатна външна (разкрита) страна; ексосусенстататна (частична) цялостна конституираност (ексосусенстататна вът15
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------решноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия
ексопредмет или още ексосусенстататна (частична) цялостна ексоикокореномическа конституираност* [susenstatative (partial) entire exoecocorenomic constitution /constitutivity/]; икокореномически ексосенстат и икокореномически ексосупсенстат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икокореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частично) съвкупностно цялостно предназначение на икокореномическия ексопредмет. Ексосусенстататът е съвкупност от понятията за икокореномически ексодиспозит и икокореномически ексосустит. Той е разновидност
на икокореномическия ексоконтат. В границите на икокореномическия ексосусенстатат икокореномическият ексосенстат и икокореномическият ексосупсенстат са относително различни сусенстататни степени (равнища) на конституираността на икокореномическия ексопредмет* (constitution
/constitutivity/ of the ecocorenomic exothing). Икокореномическият ексосенстат
се снема в икокореномическия ексосупсенстат: икокореномическият ексосупсенстат е икокореномическия ексосенстат в снет вид. Първопричината на икокореномическия ексосупсенстат е скрита в икокореномическия ексосенстат, а
икокореномическият ексосенстат [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез
икокореномическия ексосупсенстат [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия ексосусенстатат са обектният икокореномически ексосусенстатат* (object ecocorenomic exosusenstatate) (ексосусенстататът на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексосусенстатат*
(system ecocorenomic exosusenstatate) (ексосусенстататът на икокореномическата система). Вж. икокореномически ексосусенстатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСЕНСТИНТ* (ecocorenomic exosusenstint) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия сусенстинт; комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от икономически ексосусенстинт и икотехномически ексосусенстинт (общо понятие за икореномически ексосусенстинт и икоуниреномически
ексосусенстинт, които са негови разновидности); общо понятие за икокореномически ексосенстит и икокореномически ексосупсенстит, които са негови
разновидности и които като двойка образуват икокореномическия ексосусенстит (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа ексомо16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нада, в частност на ексосусенститна двустепенна икокореномическа ексомонада); общо понятие или за ексосусенстинтна (единна частична) вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща конституираност), или за ексосусенстинтна (единна частична) външна конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият ексосусенстинт е разновидност
на икокореномическия ексоконант. Вж. икокореномически ексосусенстатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСЕНСТАТИТ* (ecocorenomic exosusenstatite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия сусенстатит; комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от икономически ексосусенстатит и икотехномически ексосусенстатит (общо понятие за икореномически ексосусенстатит и икоуниреномически ексосусенстатит, които са негови разновидности); икокореномически
ексопредмет като цялостност от икокореномически ексосенстит (който е вид
икокореномически ексоинтит) и икокореномически ексосупсенстит (който е
вид икокореномически ексоекстит), като цялостност на негова ексосенститна
вътрешна (скрита) и ексосупсенститна външна (разкрита) страна; ексосусенстатитна (частична и единна) цялостна конституираност (ексосусенстатитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет или още ексосусенстатитна (частична и единна)
цялостна ексоикокореномическа конституираност* [susenstatitive (partial
and united) entire exoecocorenomic constitution /constitutivity/]; икокореномически ексосенстит и икокореномически ексосупсенстит в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икокореномически страни, които взаимно
се предполагат и отричат); единно (частично) цялостно предназначение на
икокореномическия ексопредмет. Ексосустрататитът е единство на понятията
за икокореномически ексодиспозит и икокореномически ексосустит. Той е
разновидност на икокореномическия ексоконтит. В границите на икокореномическия ексосусенстатит икокореномическият ексосенстит и икокореномическият ексосупсенстит са относително различни ексосусенстатитни степени
(равнища) на конституираността на икокореномическия ексопредмет*
(constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic exothing). Икокореномическият
ексосенстит се снема в икокореномическия ексосупсенстит: икокореномическият ексосупсенстит е икокореномическия ексосенстит в снет вид. Първопричината на икокореномическия ексосупсенстит е скрита в икокореномическия
ексосенстит, а икокореномическият ексосенстит [който е вид първична (при17
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------митивна) и определяща конституираност на икокореномическия ексопредмет]
се разкрива чрез икокореномическия ексосупсенстит [който е вид вторична
(производна) и решаваща конституираност на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия ексосусенстатит са обектният икокореномически ексосусенстатит* (object ecocorenomic exosusenstatite) (ексосусенстатитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексосусенстатит* (system ecocorenomic exosusenstatite) (ексосусенстатитът на
икокореномическата система).
Понятията, свързани с икокореномическия ексосусенстатит, са посочени
във фиг. 1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка –
знак за група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на
единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите –
идентични понятия; ИКР означава икокореномически).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКР ексосусенсант

ИКР ексосмисъл

ИКР ексосупсенс

ИКР ексодисустант

ИКР
ексосусенсат
ИКР ексодисустификант

ИКР
ексосусенсит

ИКР ексодиспозант
и ИКР ексосустант

ИКР ексосъщност и
ИКР ексосубстанция

ИКР ексоявление и
ИКР ексосуперстанта

ИКР ексодиспозат и
ИКР ексосустат

ИКР ексодиспозит
и ИКР ексосустит

ИКР ексодисустат
ИКР ексосусенстант

ИКР ексодисустификат

ИКР ексосенстат

ИКР ексосупсенстат

ИКР ексосусенстат

ИКР ексосусенстатат
ИКР ексосусенстинт

ИКР ексосупсенстит

ИКР ексосенстит

ИКР ексодисустит

ИКР ексосусенстит
ИКР ексодисустифитит

ИКР ексосусенстатит
Фиг. 1. Икокореномически (ИКР) ексосусенстатит и понятия, свързани с него (всички те
са основни термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСЕНСТИТ* (ecocorenomic exosusenstite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия сусенстит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексосусенстит и икотехномически ексосусенстит
(общо понятие за икореномически ексосусенстит и икоуниреномически ексосусенстит, които са негови разновидности); двустепенна икокореномическа
ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е ексосусенститна двустепенна икокореномическа ексомонада), състояща се от
взаимодействащи си икокореномически ексосенстит и икокореномически ексосупсенстит, между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката. Всеки икокореномически ексопредмет може да се интерпретира като икокореномически ексосусенстит, т.е. като диалектически противоречиво единство на ексосенстит [който е негова ексосенститна единна частична
вътрешна (скрита) конституираност, ексосенститна единна частична вътрешна
създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата
го среда] и ексосупсенстит [който е негова ексосупсенститна единна частична
външна (разкрита) конституираност, ексосупсенститна единна частична външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икокореномическият ексосенстит е първичен и определящ по отношение
на икокореномическия ексосупсенстит; той едновременно е ексосенстит на
икокореномическия предмет и начин на имплициране на ексосупсенстита на
икокореномическия предмет. Икокореномическият ексосупсенстит е вторичен
и решаващ по отношение на икокореномическия ексосенстит; той едновременно е ексосупсенстит на икокореномическия ексопредмет и начин на експлициране на ексосенстита на икокореномическия предмет. Икокореномическият ексосусенстит е разновидност на икокореномическия ексоконат. Вж. икокореномически ексосусенстатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТАТ* (ecocorenomic exosustate) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексосустат и икотехномически ексосустат; операционален начин за
означаване (на изразяване) на икокореномическия сустат; вид двустепенна
икокореномическа ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически
формат, имащ вида на икокореномически ексосустификат, така че е ексосустатна двустепенна икокореномическа ексомонада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически субстат и икокореномически запас, общо понятие за които е икокореномическият ексосустант и между които има отно20
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------шения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и
решаващо в икономиката). Той е една от разновидностите на икокореномическия ексоспецисустификант и на икокореномическия ексодисустатификант.
Всеки икокореномически ексопредмет може да се интерпретира като икокореномически ексосустат, т.е. като диалектически противоречиво единство на
субстат (който е негово ексоспецифатно вътрешно състояние) и запас (който е
негово ексоспецифатно външно състояние). Икокореномическият субстат е
първично и определящо по отношение на икокореномическия запас; той
едновременно е субстат на икокореномическия ексопредмет и субстат на запаса на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият запас е вторичен
и решаващ по отношение на икокореномическия субстат; той едновременно е
запас на икокореномическия ексопредмет и запас на субзапаса на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият запас е начинът на реализиране
на икокореномическия субзапас. Вж. икокореномически ексобитериорат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТИДИСПОЗИТ* (ecocorenomic exosustidisposite) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТИСПЕЦИФИТ* (ecocorenomic exosustispecifite) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТИТ* (ecocorenomic exosustite) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия
сустит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономически ексосустит и икотехномически ексосустит (общо понятие за
икореномически ексосустит и икоуниреномически ексосустит, които са негови разновидности); икокореномически ексопредмет като цялостност от икокореномическа ексосубстанция (която е вид икокореномически ексоинститутит) и икокореномическа ексосуперстанта (която е вид кореномически ексоексститутит), като цялостност на негова ексосубстанциална вътрешна (скрита) и ексосуперстантна външна (разкрита) страна; ексосуститна цялостна
конституираност (ексосуститна вътрешноприсъща и външнопредставена
конституираност) на икокореномическия ексопредмет или още ексосуститна
единична цялостна ексоикокореномическа конституираност* (sustitive
single entire exoecocorenomic constitution /constitutivity/); икокореномическа ексосубстанция и икокореномическа ексосуперстанта в тяхното вътрешнопроти21
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------воречиво взаимодействие (на две икокореномически страни, които взаимно се
предполагат и отричат); цялостно същество (основание) на икокореномическия предмет. Разновидност е на икокореномическия конститутит. В границите на икокореномическия ексосустит икокореномическата ексосубстанция и
икокореномическата ексосуперстанта са относително различни суститни степени (равнища) на конституираността на икокореномическия ексопредмет* (constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic exothing). Икокореномическата ексосубстанция се снема в икокореномическата ексосуперстанта:
икокореномическата ексосуперстанта е икокореномическата ексосубстанция в
снет вид. Първопричината на икокореномическата ексосуперстанта е скрита в
икокореномическата ексосубстанция, а икокореномическата ексосубстанция
[която е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическата ексосуперстанта [която е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на
икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия ексосустит са обектният икокореномически ексосустит* (object ecocorenomic exosustite) (ексосуститът на икокореномическия обект) и системният икокореномически
ексосустит* (system ecocorenomic exosustite) (ексосуститът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТИФЕНОМЕН* (ecocorenomic exosustiphenomenon) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТРАНТ* (ecocorenomic exosustrant),
икокореномически ексоспецисустант, (*) – комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексосустрант и икотехномически ексосустрант; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия сустрант; общо понятие за икокореномически ексосубстрат и икокореномически ексосуперстрат, които са негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия ексосустрат
(последният в качеството му на двустепенна икокореномическа ексомонада, в
частност на ексосустратна двустепенна икокореномическа ексомонада).
Разновидност е на понятието за икокореномически ексореалитант. Тъй като
икокореномическият ексосубстрат е общо понятие за икокореномически контив и икокореномически субстат, а икокореномическият ексосуперстрат е
22
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------общо понятие за икокореномически актив и икокореномически запас, икокореномическият ексосустрант е общо понятие за контив, актив, субстат и запас в
икокореномиката и затова се покрива с понятието за икокореномически ексоспецисустант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТРАТ* (ecocorenomic exosustrate) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексосустрат и икотехномически ексосустрат; операционален начин за
означаване (на изразяване) на икокореномическия ексосустрат; двустепенна
икокореномическа ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически
формат, така че е ексосустратна двустепенна икокореномическа ексомонада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически ексосубстрат и
икокореномически ексосуперстрат (последното същото като икокореномическа ексосупформа), между които има отношения на определящо и решаващо в
икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Разновидност е на понятието за икокореномически ексореалитат. Всеки икокореномически ексопредмет може да се интерпретира като икокореномически ексосустрат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на ексосубстрат
(който е негова вътрешна ексосустратна основа) и ексосуперстрат (който е негова външна ексосустратна основа). Икокореномическият ексосубстрат е първичен и определящ по отношение на икокореномическия ексосуперстрат; той
едновременно е ексосубстрат на икокореномическия ексопредмет и ексосубстрат на ексосуперстрата на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият ексосуперстрат е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия ексосубстрат; той едновременно е ексосуперстрат на икокореномическия
ексопредмет и ексосуперстрат на ексосубстрата на икокореномическия ексопредмет.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТРАТАНТ* (ecocorenomic exosustratant) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция)
от икономически ексосустратант и икотехномически ексосустратант; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия ексосустратант; общо понятие за икокореномически ексосубстратат и икокореномически ексосуперстратат, които са негови разновидности и които като
двойка образуват икокореномическия ексосустратат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа ексодуада, в частност на ексосуст-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рататна двустепенна икокореномическа ексодуада). Разновидност е на понятието за икокореномически ексореалититант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТРАТАТ* (ecocorenomic exosustratate), икокореномически ексоспецисустификат, (*) – комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексосустратат и икотехномически ексосустратат; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия ексосустратат; двустепенна
икокореномическа ексодуада (двустепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексосустрататна двустепенна икокореномическа ексодуада),
състояща се от взаимодействащи си (а) икокореномически ексосубстратат
(последният от своя страна съставен от икокореномическия контив и икокореномическия субстат) и (б) икокореномически ексосуперстратат (последният
от своя страна съставен от икокореномическия актив и икокореномическия запас), между които (а) и (б) има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката) (всяка една от
тези две съставни части е едностепенна икокореномическа ексодуада). В това
се качество икокореномическият ексосустратат е едносъставна двустепенна
икокореномическа ексодуада* (one-complex two-stage ecocorenomic exoduad)
(вж. двустепенна икокореномическа ексодуада), състояща се от четири елемента (контив, субстат, актив и запас), всеки един от които е едносъставно
икокореномическо ексопонятие. Наред с това, обаче, икокореномическият ексосустратат може да се разглежда и като двусъставна двустепенна икокореномическа ексомонада* (two-complex two-stage ecocorenomic exomonad) (вж.
двустепенна икокореномическа монада), състояща се от два елемента (ексосубстратат и ексосуперстратат), всеки един от които (от своя страна) е двусъставно икокореномическо ексопонятие. Икокореномическият ексосустратат е
разновидност на понятието за икокореномически ексореалититат. Всеки икокореномически предмет може да се интерпретира като икокореномически ексосустратат, т.е. като диалектически противоречиво единство на ексосубстратат (който е негова вътрешна ексосустрататна основа) и ексосуперстратат
(който е негова външна ексосустрататна основа). Икокореномическият ексосубстратат е първичен и определящ по отношение на икокореномическия ексосуперстратат; той едновременно е ексосубстратат на икокореномическия ексопредмет и ексосубстратат на ексосуперстратата на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият ексосуперстратат е вторичен и решаващ по
отношение на икокореномическия ексосубстратат; той едновременно е ексо24

1691

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------суперстратат на ексоикокореномическия предмет и ексосуперстратат на ексосубстратата на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият ексосустратат се покрива с икокореномическия ексоспецисустификат, тъй като и
двете понятия представляват една и съща двустепенна икокореномическа ексодуада (в първия случай като ексомонада от две едностепенни ексодуади, а
във втория – като ексодуада от две двустепенни ексомонади).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТРАТАТАТ* (ecocorenomic exosustratatate) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия сустрататат; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексосустрататат и икотехномически ексосустрататат (общо понятие за икореномически ексосустрататат и икоуниреномически ексосустрататат, които са негови разновидности); икокореномически ексопредмет като цялостност от икокореномически ексосубстратат (който е вид икокореномически ексоинтат) и икокореномически ексосуперстратат (който е вид икокореномически ексоекстат), като цялостност на
негова ексосубстрататана вътрешна (скрита) и ексосуперстрататна външна
(разкрита) страна; ексосустратататна (частична) цялостна конституираност (ексосустратататна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет или още ексосустратататна
(частична) цялостна ексоикокореномическа конституираност* [sustratatative (partial) entire exoecocorenomic constitution /constitutivity/]; икокореномически ексосубстратат и икокореномически ексосуперстратат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икокореномически страни, които
взаимно се предполагат и отричат); (частично) съвкупностно цялостно битие на икокореномическия предмет. Ексосустратататът е съвкупност от понятията за икокореномически ексоспецифит и икокореномически ексосустит.
Той е разновидност на икокореномическия ексоконтат. В границите на икокореномическия ексосустрататат икокореномическият ексосубстратат и икокореномическият ексосуперстратат са относително различни ексосустратататни
степени (равнища) на конституираността на икокореномическия ексопредмет* (constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic exothing). Икокореномическият ексосубстратат се снема в икокореномическия ексосуперстратат:
икокореномическият ексосуперстратат е икокореномическия ексосубстратат в
снет вид. Първопричината на икокореномическия ексосуперстратат е скрита в
икокореномическия ексосубстратат, а икокореномическият ексосубстратат
[който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икоко25
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическия ексосуперстратат [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на
икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия ексосустрататат са
обектният икокореномически ексосустрататат* (object ecocorenomic
exosustratatate) (ексосустратататът на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексосустрататат* (system ecocorenomic exosustratatate) (ексосустратататът на икокореномическата система). Вж. икокореномически ексосустрататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТРАТАТИТ* (ecocorenomic exosustratatite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия сустрататит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексосустрататит и икотехномически ексосустрататит (общо понятие за икореномически ексосустрататит и икоуниреномически ексосустрататит, които са негови разновидности); икокореномически ексопредмет като цялостност от икокореномически ексосубстратит (който е вид икокореномически ексоинтит) и икокореномически ексосуперстратит (който е вид икокореномически ексоекстит), като цялостност на
негова ексосубстратитна вътрешна (скрита) и ексосуперстратитна външна
(разкрита) страна; ексосустрататитна (частична и единна) цялостна конституираност (сустрататитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет или още ексосустрататитна (частична и единна) цялостна ексоикокореномическа конституираност* [sustratatitive (partial and united) entire exoecocorenomic constitution
/constitutivity/]; икокореномически ексосубстратит и икокореномически ексосуперстратит в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икокореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); единна
(частична) цялостна основа на икокореномическия ексопредмет. Ексосустрататитът е единство на понятията за икокореномически ексоспецифит и икокореномически ексосустит. Той е разновидност на икокореномическия ексоконтит. В границите на икокореномическия ексосустрататит икокореномическият ексосубстратит и икокореномическият ексосуперстратит са относително различни ексосустрататитни степени (равнища) на конституираността на икокореномическия ексопредмет* (constitution /constitutivity/ of the
ecocorenomic exothing). Икокореномическият ексосубстратит се снема в икокореномическия ексосуперстратит: икокореномическият ексосуперстратит е
26
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическия ексосубстратит в снет вид. Първопричината на икокореномическия ексосуперстратит е скрита в икокореномическия ексосубстратит, а
икокореномическият ексосубстратит [който е вид първична (примитивна) и
определяща конституираност на икокореномическия ексопредмет] се разкрива
чрез икокореномическия ексосуперстратит [който е вид вторична (производна)
и решаваща конституираност на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия ексосустрататит са обектният икокореномически ексосустрататит* (object ecocorenomic exosustratatite) (ексосустрататитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексосустрататит*
(system ecocorenomic exosustratatite) (ексосустрататитът на икокореномическата система).
Понятията, свързани с икокореномическия ексосустрататит, са посочени
във фиг. 1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка –
знак за група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на
единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите –
идентични понятия; ИКР означава икокореномически).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКР ексосустрант

ИКР ексоексосуперстрат

ИКР ексосубстрат

ИКР ексоспецисустант

ИКР ексосустрат
ИКР ексоспецисустификант

ИКР ексосустрит

ИКР ексоспецифант и
ИКР ексосустант

ИКР ексосъдържание
и ИКР ексосубстанция

ИКР ексоформа и
ИКР ексосуперстанта

ИКР ексоспецифат и
ИКР ексосустат

ИКР ексоспецифит и ИКР ексосустит
ИКР ексоспецисустат
ИКР ексосустратант

ИКР ексосуперстратат

ИКР ексосубстратат

ИКР ексоспецисустификат

ИКР
ексосустратат

ИКР ексосустрататат
ИКР ексосустратинт

ИКР ексосуперстратит

ИКР ексосубстратит

ИКР ексоспецисустит

ИКР ексосустратит
ИКР ексоспецисустифитит

ИКР ексосустрататит
Фиг. 1. Икокореномически (ИКР) ексосустрататит и понятия, свързани с него (всички те
са основни термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТРАТИНТ* (ecocorenomic exosustratint) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия сустратинт; комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от икономически ексосустратинт и икотехномически ексосустратинт (общо понятие за икореномически ексосустратинт и икоуниреномически ексосустратинт, които са негови разновидности); общо понятие за икокореномически ексосубстратит и икокореномически ексосуперстратит, които са негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия
ексосустратит (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа ексомонада, в частност на ексосустратитна двустепенна икокореномическа ексомонада); общо понятие или за ексосустратинтна (единна частична) вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща
конституираност), или за ексосустратинтна (единна частична) външна
конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на
икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият ексосустратинт е разновидност на икокореномическия ексоконант. Вж. икокореномически ексосустрататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТРАТИТ* (ecocorenomic exosustratite)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия сустратит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексосустратит и икотехномически ексосустратит
(общо понятие за икореномически ексосустратит и икоуниреномически ексосустратит, които са негови разновидности); двустепенна икокореномическа
ексомонада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е ексосустратитна двустепенна икокореномическа ексомонада), състояща се
от взаимодействащи си икокореномически ексосубстратит и икокореномически ексосуперстратит, между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката. Всеки икокореномически ексопредмет може да се
интерпретира като икокореномически ексосустратит, т.е. като диалектически
противоречиво единство на ексосубстратит [който е негова ексосубстратитна
единна частична вътрешна (скрита) конституираност, ексосубстратитна единна частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия
върху заобикалящата го среда] и ексосуперстратит [който е негова ексосуперстратитна единна частична външна (разкрита) конституираност, ексосуперстратитна единна частична външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икокореномическият ексосубстратит е пър29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вичен и определящ по отношение на икокореномическия ексосуперстратит;
той едновременно е ексосубстратит на икокореномическия ексопредмет и начин на имплициране на ексосуперстратита на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическият ексосуперстратит е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия ексосубстратит; той едновременно е ексосуперстратит на икокореномическия ексопредмет и начин на експлициране на
ексосубстратита на икокореномическия предмет. Икокореномическият ексосустратит е разновидност на икокореномическия ексоконат. Вж. икокореномически ексосустрататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУСТРИТ* (ecocorenomic exosustrite) (*) –
операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия
сустрит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономически ексосустрит и икотехномически ексосустрит (общо понятие за
икореномически ексосустрит и икоуниреномически ексосустрит, които са негови разновидности); икокореномически ексопредмет като цялостност от икокореномически ексосубстрат (който е вид икокореномически ексоинтуит) и
икокореномически ексосуперстрат (който е вид икокореномически ексоекстуит) (същото като икокореномическа ексосупформа), като цялостност на негова
ексосубстратностна вътрешна (скрита) и ексосуперстратна външна (разкрита)
страна; ексосустритна (частична) цялостна конституираност (сустритна
вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет или още ексосустритна (частична) цялостна ексоикокореномическа конституираност* (sustritive partial entire exoecocorenomic
constitution /constitutivity/); икокореномически ексосубстрат и икокореномически ексосуперстрат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на
две икокореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат);
(частична) цялостна основа на икокореномическия ексопредмет. Ексосустритът е общо понятие за икокореномически ексоспецифит и икокореномически
ексосустит. Той е разновидност е на икокореномическия ексоконтуит. В границите на икокореномическия ексосустрит икокореномическият ексосубстрат
и икокореномическият ексосуперстрат са относително различни сустритни
степени (равнища) на конституираността на икокореномическия ексопредмет* (constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic exothing). Икокореномическият ексосубстрат се снема в икокореномическия ексосуперстрат: икокореномическият ексосуперстрат е икокореномическия ексосубстрат в снет
вид. Първопричината на икокореномическия ексосуперстрат е скрита в икоко30
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическия ексосубстрат, а икокореномическият ексосубстрат [който е вид
първична (примитивна) и определяща конституираност на икокореномическия
предмет] се разкрива чрез икокореномическия ексосуперстрат [който е вид
вторична (производна) и решаваща конституираност на икокореномическия
ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия ексосустрит са обектният икокореномически ексосустрит* (object ecocorenomic exosustrite) (ексосустритът на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексосустрит*
(system ecocorenomic exosustrite) (ексосустритът на икокореномическата система). Вж. икокореномически ексосустрататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОТРИСТРАНТ* (ecocorenomic exotreestrant), икокореномически реалитант, (*) – комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексотристрант и икотехномически ексотристрант; операционален начин за означване (на изразяване) на икокореномическия тристрант; общо понятие за икокореномически
ексодиспозант, икокореномически ексоспецифант и икокореномически ексосустант, които са негови разновидности и които като тройка образуват икокореномическия ексотристрат (последният в качеството му на едностепенна
икокореномическа ексотриада, в частност на ексотристратна едностепенна
икокореномическа ексотриада). Негови разновидности са също икокореномическият ексодиспецифант, икокореномическият ексоспецисустант и икокореномическият ексодисустант. Тъй като икокореномическият ексодиспозант е общо понятие за икокореномическа ценностност и икокореномическа
феност, икокореномическият специфат е общо понатие за икокореномически
контив и икокореномически актив и икокореномическият сустант е общо понятие за икокореномически субстат и икокореномически запас, икокореномическият ексотристрант е общо понятие за ценностност, феност, контив, актив,
субстат и запас в икокореномиката и затова се покрива с понятието за икокореномически ексореалитант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОТРИСТРАТ* (ecocorenomic exotree-strate),
тристратна едностепенна икокореномическа триада, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексотристрат и икотехномически ексотристрат; операционален начин за означаване
(на изразяване) на икокореномическия тристрат; едностепенна икокореномическа ексотриада (едностепенен триравнищен диалектически формат, така че
31
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е ексотристратна едностепенна икокореномическа ексотриада), състояща
се от взаимодействащи си икокореномически ексодиспозант, икокореномически ексоспецифант и икокореномически ексосустант, между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и
решаващо в икономиката). Всеки икокореномически ексопредмет може да се
интерпретира като икокореномически ексотристрат, т.е. като диалектическопротиворечиво единство на ексодиспозант (който е негова ексотристратна определеност), ексоспецифант (който е негово ексотристратно състояние) и ексосустант (който е негово ексотристратно същество).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОТРИСТРАТИФИКАНТ* (ecocorenomic
exotree-stratificant) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от икономически ексотристратификант и икотехномически ексотристратификант; операционален начин за означаване (на изразяване) на
икокореномическия тристратификант; общо понятие за икокореномически
ексодиспозат (същото като икокореномически ексодиспозификат), икокореномически ексоспецифат (същото като икокореномически ексоспецификат) и
икокореномически ексосустат (същото като икокореномически ексосустификат), които са негови разновидности и които като тройка образуват икокореномическия ексотристратификат (последният в качеството му на двустепенна
икокореномическа ексотриада, в частност на ексотристратификатна двустепенна икокореномическа ексотриада). Негови разновидности са също
икокореномическият ексодиспецификант, икокореномическият ексоспецисустификант и икокореномическият ексодисустификант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОТРИСТРАТИФИКАТ* (ecocorenomic exotree-stratificate), икокореномически реалититат, (*) – комбинация (съчетание
или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексотристратификат и икотехномически ексотристратификат; операционален начин за
означаване (на изразяване) на икокореномическия тристратификат; двустепенна икокореномическа ексотриада (двустепе триравнищен диалектически
формат, така че е ексотристратификатна двустепенна икокореномическа
ексотриада), състояща се от взаимодействащи си (а) икокореномически ексодиспозат (същото като икокореномически ексодиспозификат и от своя страна
съставен от икокореномическата ценностност и икокореномическата феност), (б) икокореномически ексоспецифат (същото като икокореномически
ексоспецификат и от своя страна съставен от икокореномическия контив и
32
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическия актив) и (в) икокореномически ексосустат (същото като
икокореномически ексосустификат и от своя страна съставен от икокореномическия субстат и икокореномическия запас), между които (а), (б) и (в) има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и
решаващо в икономиката) (всяка една от тези три съставни части е двустепенна икокореномическа ексомонада). В това се качество икокореномическият
ексотристратификат е едносъставна двустепенна икокореномическа ексотриада* (one-complex two-stage ecocorenomic exotriad) (вж. двустепенна икокореномическа ексотриада), състояща се от шест елемента (ценностност, феност, контив, актив, субстат и запас), всеки един от които е едносъставно икокореномическо ексопонятие. Наред с това, обаче, икокореномическият ексотристратификат може да се разглежда и като двусъставна едностепенна икокореномическа ексотриада* (two-complex one-stage ecocorenomic exotriad (вж.
едностепенна икокореномическа ексотриада), състояща се от три елемента
(ексодизпозат, ексоспецифат и ексосустат), всеки един от които (от своя страна) е двусъставно икокореномическо ексопонятие. Всеки икокореномически
ексопредмет може да се интерпретира като икокореномически ексотристратификат, т.е. като диалектически противоречиво единство на ексодиспозат
(който е негова ексотристратификатна определеност), ексоспецифат (който е
негово ексотристратификатно състояние) и ексосустат (който е негово ексотристратификатно същество). Икокореномическият тристратификат се покрива
с икокореномическия ексореалититат, тъй като и двете понятия са представляват една и съща двустепенна икокореномическа ексотриада (в първия случай
като ексотриада от три двустепенни ексомонади, а във втория – като ексомонада от две едностепенни ексотриади).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОТРИСТРАТИФИТИТ* (ecocorenomic
exotree-stritifitite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на
икокореномическия тристратифитит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексотристратифитит и икотехномически ексотристратифитит (общо понятие за икореномически ексотристратифитит и икоуниреномически ексотристратифитит, които са
негови разновидности); единство на икокореномическия ексодиспозат, икокореномическия ексоспецифат и икокореномическия ексосустат (като двойки от
икокореномическа ексосъщност и икокореномическо ексоявление, от икокореномическо ексосъдържание и икокореномическа ексоформа и от икокореномическа ексосубстанция и икокореномическа ексосуперстанта) [той е двойка от
33
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) единството на икокореномическата ексосъщност, икокореномическото ексосъдържание и икокореномическата ексосубстанция и (2) единството на икокореномическото ексоявление, икокореномическата ексоформа и икокореномическата ексосуперстанта и затова е двустепенна икокореномическа ексомонада, в частност ексотристратифититна двустепенна икокореномическа
ексомонада]. Икокореномическият ексотристратифитит е разновидност на
икокореномическия ексоконфикант. Вж. икокореномически ексореалититатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОТРИСТРИТ* (ecocorenomic exotree-strite)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия тристрит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексотристрит и икотехномически ексотристрит (общо понятие за икореномически ексотристрит и икоуниреномически ексотристрит, които са негови разновидности); единство на икокореномическия
ексодиспозант, икокореномическия ексоспецифант и икокореномическия ексосустант и затова е едностепенна икокореномическа ексомонада, в частност
– ексотристритна едностепенна икокореномическа ексомонада. Тъй като
икокореномическият ексодиспозант е общо понятие за икокореномическа ексосъщност и икокореномическо ексоявление, икокореномическият ексоспецифант е общо понятие за икокореномическо ексосъдържание и икокореномическа ексоформа, а икокореномическият ексосустант е общо понятие за икокореномическа ексосубстанция и икокореномическа ексосуперстанта,
икокореномическият ексотристрит е тяхното единство като общи понятия.
Икокореномическият ексотристрит е разновидност на икокореномическия
ексоконфант. Вж. икокореномически ексореалититатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФАКТИТАТ* (ecocorenomic exofactitate)
(*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексофактитат и икотехномически ексофактитат; операционален
начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия фактитат; вид
едностепенна икокореномическа ексотриада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексофактитатна едностепенна икокореномическа ексотриада), състояща се от взаимодействащи си икокореномическа
феност, икокореномически акктив и икокореномически запас, общо понятие
за които е икокореномическата ексодаденост и между които има отношения
на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо
34
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------в икономиката). Всеки икокореномически ексопредмет може да с е интерпретира като икокореномически ексофактитат, т.е. като диалектическопротиворечиво единство на феност (която е негова външна ексоопределеност),
актив (която е негово външно ексосъстояние) и запас (който е негово външно
ексосъщество).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФАКТИТИТ* (ecocorenomic exofactitite)
(*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия фактитит; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексофактитит и икотехномически ексофактитит (общо понятие за икореномически ексофактитит и икоуниреномически ексофактитит, които са негови разновидности); икокореномически ексопредмет като
единство от икокореномическо ексоявление, икокореномическа ексоформа и
икокореномическаексо суперстанта (които са видове икокореномически ексоексститутити), негова ексофактититна външна (разкрита) страна;
ексофактититна (частична и единна) външна конституираност
(ексосупсенститна
външнопредставена
конституираност)
на
икокореномическия ексопредмет или още ексофактититна (частична и
единна) външна ексоикокореномическа конституираност* [factititive
(partial and united) external exoecocorenomic constitution /constitutivity/];
икокореномическо
ексоявление
(като
външна
определеност),
икокореномическа ексоформа (като външно състояние) и икокореномическа
ексосуперстанта (като външно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво
взаимодействие
(на
три
външни
икокореномически
страни
на
икокореномическото предназначение, които взаимно се предполагат и
отричат); единна (частична) външна реалност на икокореномическия
ексопредмет. Ексофактититът е разновидност на икокореномическия
ексоекстит. Основни разновидности на икокореномическия ексофактитит са
обектният икокореномически ексофактитит* (object exoecocorenomic
factitite) (ексофактититът на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексофактитит* (system exoecocorenomic factitite) (ексофактититът на икокореномическата система). Вж. икокореномически ексореалититатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФЕНОКОНТЕНТАТ* (ecocorenomic exophenocontentate) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от икономически ексофеноконтентат и икотехномически ексофеноконтентат; операционален начин за означаване (на изразяване) на икоко35
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическия феноконтентат; вид едностепенна икокореномическа ексодуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексофеноконтентатна едностепенна икокореномическа ексодуада), състояща се от
взаимодействащи си икокореномически контив и икокореномическа феност,
между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката
(вж. определящо и решаващо в икономиката). Всеки икокореномически ексопредмет може да с е интерпретира като икокореномически ексофеноконтентат, т.е. като диалектически противоречиво единство на контив (което е негово
вътрешно състояние) и феност (която е негова външно определеност). Икокореномическият контив е първичен и определящ по отношение на икокореномическата феност; той едновременно е контив на икокореномическия ексопредмет и контив на феността на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическата феност е вторична и решаваща по отношение на икокореномическия контив; тя едновременно е феност на икокореномическия ексопредмет и
феност на контива на икокореномическия ексопредмет. Вж. икокореномически
ексодиспецификат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФЕНОСПЕЦИФИТ* (ecocorenomic exophenospecifite) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФЕНОСУБСТАТ* (ecocorenomic exophenosubstate) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексофеносубстат и икотехномически ексофеносубстат; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия феносубстат; вид едностепенна икокореномическа ексодуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексофеносубстатна
едностепенна икокореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически субас и икокореномическа феност между които има
отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (определящо и
решаващо в икономиката). Всеки икокореномически ексопредмет може да се
интерпретира като икокореномически ексофеносубстат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на субстат (който е негово вътрешно същество) и
феност (което е негова външна определеност). Икокореномическият субстат е
първичен и определящ по отношение на икокореномическата феност; той
едновременно е субстат на икокореномическия ексопредмет и субстат на феността на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическата феност е
36
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вторична и решаваща по отношение на икокореномическия субзапас; тя
едновременно е феност на икокореномическия ексопредмет и феност на субстата на икокореномическия ексопредмет. Вж. икокореномически ексодисустификат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФЕНОСУСТИТ* (ecocorenomic exophenosustite) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФЕНОФОРМАТ* (ecocorenomic exophenoformate) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция)
от икономически ексофеноформатат и икотехномически ексофеноформатат; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия феноформат; вид едностепенна икокореномическа ексодуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е ексофеноформатна
едностепенна икокореномическа ексодуада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически актив и икокореномическа феност, общо понятие за
които е икокореномическата ексопроявление и между които има отношения на
определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в
икономиката). Той е една от разновидностите на икокореномическия ексофактитат. Всеки икокореномически ексопредмет може да с е интерпретира
като икокореномически ексофеноформат, т.е. като диалектическопротиворечиво единство на актив (което е негово външно състояние) и феност
(която е негова външна определеност). Икокореномическият актив е първичен
и определящ по отношение на икокореномическата феност; той едновременно
е актив на икокореномическия ексопредмет и актив на феността на икокореномическия ексопредмет. Икокореномическата феност е вторична и решаваща
по отношение на икокореномическия актив; тя едновременно е феност на икокореномическия ексопредмет и феност на актива на икокореномическия ексопредмет. Вж. икокореномически ексодиспецификат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФЕНОФОРМАТИТ* (ecocorenomic exophenoformatite) (*) – операционален начин за означаване (на изразяване) на
икокореномическия феноформатит; комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от икономически ексофеноформатит и икотехномически ексофеноформатит (общо понятие за икореномически ексофеноформатит и икоуниреномически ексофеноформатит, които са негови разновидности); икокореномически ексопредмет като единство от икокореномическо ексоявление и икокореномическа ексоформа (които са видове икокореноми37
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески ексоексститутити), негова ексофеноформатитна външна (разкрита)
страна; ексофеноформатитна (частична и единна) външна конституираност (ексофеноформатитна външнопредставена конституираност) на икокореномическия ексопредмет или още ексофеноформатитна (частична и
единна) външна ексоикокореномическа конституираност* [phenoformatitive (partial and united) external exoecocorenomic constitution /constitutivity/];
икокореномическо
ексоявление
(като
външна
определеност)
и
икокореномическа ексоформа (като външно състояние) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две външни икокореномически страни на
икокореномическото битие, които взаимно се предполагат и отричат); единно
(частично) външно битие на икокореномическия предмет. Ексофеноформатитът е разновидност на икокореномическия ексоекстит. Основни разновидности на икокореномическия ексофеноформатит са обектният икокореномически ексофеноформатит* (object ecocorenomic exophenoformatite) (ексофеноформатитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексофеноформатит* (system ecocorenomic exophenoformatite) (ексофеноформатитът на икокореномическата система). Вж. икокореномически
ексоесфеноформататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОДИСПОЗИТ* (ecocorenomic exofodisposite) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОСУСТИТ* (ecocorenomic exofosustite) –
вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОФОФЕНОМЕН* (ecocorenomic exofophenomenon) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКССТИТИТ* (ecocorenomic exstitite) (съкратено
от external entity constituite) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексститит и икотехномически ексститит (общо понятие за икореномически ексститит и икоуниреномически
ексститит, които са негови разновидности); единна външна конституираност (единна външнопредставена конституираност) на икокореномическия
предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още единна външна икокореномическа конституираност*
(united external ecocorenomic constitution /constitutivity/); единност на всички
38
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------външни (отрити) страни на икокореномическия предмет (които открити страни
като съвкупност образуват неговия икокореномически ексститутат, т.е. икокореномическият ексститутат е съвкупността от всички икокореномически ексституити на икокореномическия предмет, а последните изграждат неговия
икокореномически ексститит); всички икокореномически ексституити в тяхното диалектическо единство; ексститит на икокореномическия предмет (вж.
икокореномически конститит). Той е начин на експлициране на съответстващия му икокореномически инститит (на инститита на икокореномическия
предмет) [или още начин на икокореномическо експлициране* (ecocorenomic explication way)]. Икокореномическият ексститит е понятие за единството на всички усвояващи страни на икокореномическия предмет и е единен
изпълнител на всички негови въздействия върху заобикалящата го среда (вж.
икокореномическо въздействие). Икокореномическият ексститит е комплексното външно съчетание (по силата на комплекс от критерии) на компонентите
(елементи и връзки) на икокореномическия предмет (вж. икокореномически
компонент), което го прави външно единен такъв, какъвто е. По силата на това
му качество разновидностите на икокореномическия ексституит, които изграждат единния икокореномически ексститит, са икокореномическото явление, икокореномическата форма, икокореномическата суперстанта, икокореномическото количество, икокореномическата случайност и т.н. Начинът
на имплициране на икокореномическия ексститит е съответстващият му икокореномически инститит. Икокореномическият инститит и икокореномическият ексститит са понятия на единната конституираност на икокореномическия предмет* (united constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic thing),
като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият инститит се снема в икокореномическия ексститит: икокореномическият ексститит е икокореномическия инститит в снет вид. Първопричината на икокореномическия ексститит е скрита в
икокореномическия инститит, а икокореномическият инститит [който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икокореномическия предмет] се разкрива чрез икокореномическия ексститит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност на икокореномическия
предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномически ексститит са обектният икокореномически
ексститит* (object ecocorenomic exstitite) (ексстититът на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексститит* (system ecocorenomic exstitite) (ексстититът на икокореномическата система).
39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКССТИТИТ (ecocorenomic exstitite) (ки) – във:
икокореномически ексститит;
типичен икокореномически ексститит;
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКССТИТУИТ* (ecocorenomic exstituite) (съкратено от external constituite), предметен икокореномически ексституит, (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ексституит и икотехномически ексституит (общо понятие за иконоремически ексституит и икоуниреномически ексституит, които са негови
разновидности); външна конституираност (външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и
на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно
отражение в човешкото съзнание] или още външна икокореномическа конституираност* (external ecocorenomic constitution /constitutivity/); общо понятие за коя да е от всички външни (разкрити) страни на икокореномическия
предмет (които разкрити страни като съвкупност образуват неговия икокореномически ексститутат, т.е. икокореномическият ексститутат е съвкупността
от всички икокореномически ексституити); ексституит на икокореномическия
предмет (вж. икокореномически конститит). Отделният вид външна страна на
икокореномическия предмет (отделната разновидност на икокореномическия
ексституит) се определя като икокореномически ексститутит. Той е начин на
експлициране на съответстващия му икокореномически институит (на институита на икокореномическия предмет) [или още начин на икокореномическо
експлициране* (ecocorenomic explication way)]. Икокореномическият ексституит е общо понятие за коя да е от всички усвояващи страни на икокореномическия предмет и за начин на негови непосредствени въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икокореномическо въздействие). Той е кое да е от
всички външни съчетания (по силата на някакъв критерий) на компонентите
(елементи и връзки) на икокореномическия предмет (вж. икокореномически
компонент), което го прави външно такъв, какъвто е. По силата на това му качество разновидности (ексститутити) на икокореномическия ексституит са
икокореномическото явление, икокореномическата форма, икокореномическата суперстанта, икокореномическото количество, икокореномическата
случайност и т.н. Начинът на имплициране на икокореномическия ексституит е съответстващият му икокореномически институит. Икокореномическият
институит и икокореномическият ексституит са понятия на конституираността на икокореномическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the
40
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият институит се
снема в икокореномическия ексституит: икокореномическият ексституит е
икокореномическия институит в снет вид. Първопричината на икокореномическия ексституит е скрита в икокореномическия институит, а икокореномическият институит [който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икокореномическия предмет] се разкрива чрез икокореномическия ексституит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност на икокореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на предметния икокореномически
ексституит са обектният икокореномически ексституит* (object ecocorenomic exstituite) (ексституитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически ексституит* (system ecocorenomic exstituite) (ексституитът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКССТИТУИТ (ecocorenomic exstituite) (ки) –
във:
икокореномически ексституит;
предметен икокореномически ексституит (същото като икокореномически ексституит);
предметен типичен икокореномически ексституит (същото като типичен икокореномически ексституит);
типичен икокореномически ексституит;
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКССТИТУТАТ* (ecocorenomic exstitutate) (съкратено от external constitutate) (*) – комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от икономически ексститутат и икотехномически
ексститутат (общо понятие за икореномически ексститутат и икоуниреномически ексститутат, които са негови разновидности); съвкупност от всички
икокореномически ексституити на икокореномическия предмет; съвкупност
от всички външни конституираности (външнопредставени съвкупностни
конституираности) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на
обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още съвкупностна
външна икокореномическа конституираност* (totalitiary external ecocorenomic constitution /constitutivity/); понятие за съвкупността от всички външни (разкрити) страни на икокореномическия предмет; ексститутат на икоко41
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическия предмет (вж. икокореномически конститит). Икокореномическият екститутат е начин на експлициране на съответстващия му икокореномически институтат (на институтата на икокореномическия предмет) [или още
начин на икокореномическо експлициране* (ecocorenomic explication
way)].Той е общността от всички усвояващи страни на икокореномическия
предмет, чрез които непосредствено въздейства върху заобикалящата го среда
(вж. икокореномическо въздействие). Представлява общността (семейството)
от всички външни съчетания (образувани по силата на различни критерии) на
компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия предмет (вж. икокореномически компонент), която (общност) го прави външно такъв, какъвто е.
По силата на това му качество съставки на икокореномическия ексститутат са
икокореномическото явление, икокореномическата форма, икокореномическата суперстанта, икокореномическото количество, икокореномическата
случайност и т.н. Начинът на имплициране на икокореномическия ексститутат е съответстващият му икокореномически институтат. Икокореномическият институтат и икокореномическият ексститутат са понятия на съвкупностната конституираност на икокореномическия предмет* (totalitiary
constitution /constitutivity/) of the ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият институтат се снема в икокореномическия ексститутат: икокореномическият ексститутат е икокореномическия институтат в снет вид.
Първопричината на икокореномическия ексститутат е скрита в икокореномическия институтат, а икокореномическият институтат [който е първичната
(примитивната) и определящата съвкупностна конституираност на икокореномическия предмет] се разкрива чрез икокореномическия ексститутат [която е
вторичната (производната) и решаващата съвкупностна конституираност на
икокореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия ексститутат са обектният икокореномически ексститутат* (object ecocorenomic exstitutate) (ексститутатът на икокореномическия обект) и системният икокореномически
ексститутат* (system ecocorenomic exstitutate) (ексститутатът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКССТИТУТАТ (ecocorenomic exstitutate) (ки) –
във:
икокореномически ексститутат;
типичен икокореномически ексститутат.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКССТИТУТИТ* (ecocorenomic exstitutite) (съкратено от external constitutite) (*) – комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от икономически ексститутит и икотехномически
ексститутит (общо понятие за икореномически ексститутит и икоуниреномически ексститутит, които са негови разновидности); отделна външна конституираност (външнопредставена конституираност) на икокореномическия
предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още отделна външна икокореномическа конституираност* (external ecocorenomic constitution /constitutivity/); отделен вид външна (разкрита)
страна на икокореномическия предмет; отделна разновидност на икокореномическия ексституит; ексститутит на икокореномическия предмет (вж. икокореномически конститит). Той е начин на експлициране на съответстващия му
икокореномически институтит (на институтита на икокореномическия предмет) [или още начин на икокореномическо експлициране* (ecocorenomic
explication way)]. Икокореномическият ексститутит е някаква усвояваща страна на икокореномическия предмет и начин на негови непосредствени въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икокореномическо въздействие). Той е
някакво външно съчетание (по силата на определен критерий) на компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия предмет (вж. икокореномически
компонент), което го прави външно такъв, какъвто е. По силата на това му качество икокореномически ексститутити (разновидности на икокореномическия
ексституит) са икокореномическото явление, икокореномическата форма,
икокореномическата суперстанта, икокореномическото количество, икокореномическата случайност и т.н. Начинът на имплициране на икокореномическия ексститутит е съответстващият му икокореномически институтит.
Икокореномическият институтит и икокореномическият ексститутит са понятия на конституираността на икокореномическия предмет* (constitution
/constitutivity/ of the ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият институтит се снема в икокореномическия ексститутит: икокореномическият ексститутит е икокореномическия институтит в снет вид. Първопричината на икокореномическия ексститутит е скрита в икокореномическия институтит, а икокореномическият институтит се разкрива чрез икокореномическия
ексститутит. Основни разновидности на икокореномическия ексститутит са
обектният икокореномически ексститутит* (object ecocorenomic exstitutite) (ексститутитът на икокореномическия обект) и системният икокорено43
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до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически ексститутит* (system ecocorenomic exstitutite) (ексститутитът на
икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКССТИТУТИТ (ecocorenomic exstitutite) (ки) –
във:
икокореномически ексститутит;
типичен икокореномически ексститутит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТАТ* (ecocorenomic extate) (*) – комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически екстат
и икотехномически екстат (общо понятие за икореномически екстат и икоуниреномически екстат, които са негови разновидности); съвкупност на част
от икокореномическите ексституити на икокореномическия предмет; съвкупност на част от външните конституираности (от външнопредставените
конституираности) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на
обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още частична съвкупностна външна икокореномическа конституираност* (partial totalitiary
external ecocorenomic constitution /constitutivity/); понятие за съвкупността на
част от външните (разкритите) страни на икокореномическия предмет; екстат
на икокореномическия предмет (вж. икокореномически контит). Икокореномическият екстат е начин на експлициране на съответстващия му икокореномически интат (на интата на икокореномическия предмет) [или още начин на
икокореномическо експлициране (ecocorenomic explication way)]. Той е общността на част от усвояващите страни на икокореномическия предмет, чрез
които непосредствено въздейства върху заобикалящата го среда (вж. икокореномическо въздействие). Представлява общността (семейството) на част от
външните съчетания (образувани по силата на различни критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия предмет (вж. икокореномически компонент), която (общност) го прави външно такъв, какъвто е. По
силата на това му качество разновидности на икокореномическия екстат са
икокореномическият феноформат, икокореномическият суперстратат, икокореномическият супсенстат, икокореномическият фактитат и т.н. Начинът на имплициране на икокореномическия екстат е съответстващият му
икокореномически интат. Икокореномическият интат и икокореномическият
екстат са понятия на частичната съвкупностна конституираност на икокореномическия предмет* (partial totalitiary constitution /constitutivity/) of the
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият интат се снема
в икокореномическия екстат: икокореномическият екстат е икокореномическия интат в снет вид. Първопричината на икокореномическия екстат е скрита в
икокореномическия интат, а икокореномическият интат [който е първичната
(примитивната) и определящата частична съвкупностна конституираност на
икокореномическия предмет] се разкрива чрез икокореномическия екстат [която е вторичната (производната) и решаващата частична съвкупностна конституираност на икокореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия екстат са
обектният икокореномически екстат* (object ecocorenomic extate) (екстатът
на икокореномическия обект) и системният икокореномически екстат*
(system ecocorenomic exstate) (екстатът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТАТ (ecocorenomic extate) (ки) – във:
икокореномически екстат;
типичен икокореномически екстат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТЕРИОН* (ecocorenomic exterion) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически
екстерион и икотехномически екстерион [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]; външно икокореномическо понятие* (ecocorenomic concept /conception/) (вж. икономическо понятие), което е
вторично и решаващо в състава на икокореномическия битерион (последният е
частен случай на двустепенната икокореномическа монада в качеството й на
двустепенен едноравнищен диалектически формат, състоящ се от взаимодействащи си икокореномически интерион и икокореномически екстерион), представляващо външната страна на даден икокореномически предмет (вж. външно
и вътрешно в икономиката и определящо и решаващо в икономиката). Икокореномическият екстерион (външното в икокореномиката) е това, което характеризира икокореномическия предмет от неговата повърхностна страна: в
този смисъл външното са тези страни и свойства, които се изявяват в икокореномическото взаимодействие* (economic interaction) (вж. икокореномическо
взаимодействие) с икокореномически предмети от други съвкупности на отношения; външното е необходимо условие за съществуването и развитието на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------който и да е икокореномически предмет. В този контекст разновидности на
икокореномическия екстерион са икокореномическото явление, икокореномическата форма и икокореномическата суперстанта, които в своята съвкупност образуват икокореномическия екстериорат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТЕРИОРАТ* (ecocorenomic exteriorate) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически екстериорат и икотехномически екстериорат [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]; съвкупност от йерархично взаимодействащи си икокореномически екстериони, към която се числят икокореномическото явление, икокореномическата форма и икокореномическата суперстанта, които са външните (вторичните и решаващи) страни на
икокореномическите битериони. Икокореномическите битериони са двустепенни икокореномически монади, всеки един от които се състои от взаимодействащи си икокореномически интерион [вътрешно икокореномическо понятие* (ecocorenomic concept /conception/) (вж. икономическо понятие), което
е първично и определящо)] и икокореномически екстерион (външно икокореномическо понятие, което е вторично и решаващо) (вж. определящо и решаващо в икономиката). Икокореномически битериони са (а) икокореномическият
диспозат (който е диспозатна двустепенна икокореномическа монада и приема формата на икокореномически диспозификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е икокореномическата същност и външна (и решаваща) страна е
икокореномическото явление, (б) икокореномическият специфат (който е специфатна двустепенна икокореномическа монада и приема формата на икокореномически спецификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е икокореномическото съдържание и външна (и решаваща) страна е икокореномическата форма, (в) икокореномическият сустат (който е сустатна двустепенна
икокореномическа монада и приема формата на икокореномически сустификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е икокореномическата субстанция и външна (и решаваща) страна е икокореномическата субстанта. Като
цяло икокореномическият екстериорат е външната (вторичната и решаваща)
страна на икокореномическия битериорат (последният е съвкупността от икокореномическият диспозат, икокореномическият специфат и икокореномическият сустат).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икокореномическият екстериорат е триравнищна икокореномическа йерархия (нейните равнища са икокореномическото явление, икокореномическата форма и икокореномическата суперстанта) и в това си качество образува
икокореномическия фактитат, който е едносъставна фактитатна едностепенна икокореномическа триада. В него се конституират и установяват три
екстериоратни едностепенни икокореномически дуади: (1) икокореномическото проявление, което е проявителна едностепенна икокореномическа дуада
[от своя страна съставена от (а) икокореномическата форма, която тук изпълнява ролята на първична и определяща страна, и (б) икокореномическото явление, което тук изпълнява ролята на вторична и решаваща страна]; (2) икокореномическият суперстрат, който е суперстратна едностепенна икокореномическа дуада [от своя страна съставена от (а) икокореномическата суперстанта, която тук изпълнява ролята на първична и определяща страна, и (б) икокореномическата форма, която тук изпълнява ролята на вторична и решаваща
страна]; (3) икокореномическият супсенс, която е супсенсна едностепенна
икокореномическа дуада [от своя страна съставена от (а) икокореномическата
суперстанта, която тук изпълнява ролята на първична и определяща страна, и
(б) икокореномическото явление, което тук изпълнява ролята на вторична и
решаваща страна].
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТИТ* (ecocorenomic extite) (*) – комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически екстит
и икотехномически екстит (общо понятие за икореномически екстит и икоуниреномически екстит, които са негови разновидности); единна частична
външна конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и
на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно
отражение в човешкото съзнание] или още единна частична външна икокореномическа конституираност* (united partial external ecocorenomic
constitution /constitutivity/); единност на част от всички външни (отрити) страни на икокореномическия предмет (които открити страни като съвкупност образуват неговия икокореномически екстат, т.е. икокореномическият екстат е
съвкупността от всички икокореномически екстуити на икокореномическия
предмет, а последните изграждат неговия икокореномически екстит); част от
всички икокореномически екстити в тяхното диалектическо единство; екстит
на икокореномическия предмет (вж. икокореномически контит). Той е начин
на експлициране на съответстващия му икокореномически интит (на интита
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икокореномическия предмет) [или още начин на икокореномическо експлициране* (ecocorenomic explication way)]. Икокореномическият екстит е
понятие за единството на част от всички усвояващи страни на икокореномическия предмет и е единен изпълнител на част от всички негови въздействия
върху заобикалящата го среда (вж. икокореномическо въздействие). Икокореномическият екстит е комплексното частично външно съчетание (по силата на
комплекс от критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия предмет (вж. икокореномически компонент), което го прави външно
единен такъв, какъвто е. По силата на това му качество разновидности на икокореномическия екстит са икокореномическият феноформатит, икокореномическият суперстратит, икокореномическият супсенстит, икокореномическият фактитит и т.н. Начинът на имплициране на икокореномическия
екстит е съответстващият му икокореномически интит. Икокореномическият
интит и икокореномическият екстит са понятия на единната частична конституираност на икокореномическия предмет* (united partial constitution
/constitutivity/ of the ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият интит се снема в икокореномическия екстит: икокореномическият екстит
е икокореномическия интит в снет вид. Първопричината на икокореномическия екстит е скрита в икокореномическия интит, а икокореномическият интит
[който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икокореномическия предмет] се разкрива чрез икокореномическия екстит [която е
вторичната (производната) и решаващата конституираност на икокореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни
разновидности на икокореномически екстит са обектният икокореномически
екстит* (object ecocorenomic extite) (екститът на икокореномическия обект) и
системният икокореномически екстит* (system ecocorenomic extite) (екститът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТИТ (ecocorenomic extite) (ки) – във:
икокореномически екстит;
типичен икокореномически екстит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТУИТ* (ecocorenomic extuite) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически екстуит и икотехномически екстуит (общо понятие за икореномически екстуит и икоуниреномически екстуит, които са негови разновидности); частична
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------външна конституираност (частична външнопредставена конституираност)
на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още частична външна икокореномическа конституираност* (partial external ecocorenomic constitution
/constitutivity/); общо понятие за коя да е от част от всички външни (разкрити)
страни на икокореномическия предмет (които разкрити страни като съвкупност образуват неговия икокореномически екстат, т.е. икокореномическият
екстат е съвкупността от всички икокореномически екстуити); екстуит на икокореномическия предмет (вж. икокореномически контит). Той е начин на експлициране на съответстващия му икокореномически интуит (на интуита на
икокореномическия предмет) [или още начин на икокореномическо експлициране (ecocorenomic explication way)]. Икокореномическият екстуит е общо
понятие за коя да е от част от всички усвояващи страни на икокореномическия
предмет и е начин на негови непосредствени въздействия върху заобикалящата
го среда (вж. икокореномическо въздействие). Той е кое да е от част от всички
външни съчетания (по силата на някакъв критерий) на компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия предмет (вж. икокореномически компонент), което го прави външно такъв, какъвто е. По силата на това му качество
разновидности на икокореномическия екстуит са икокореномическото проявление (икокореномическата феноформа), икокореномическият суперстрат
(икокореномическата супформа), икокореномическият супсенс, икокореномическата даденост и т.н. Начинът на имплициране на икокореномическия
екстуит е съответстващият му икокореномически интуит. Икокореномическият интуит и икокореномическият екстуит са понятия на частичната конституираност на икокореномическия предмет* (partial constitution
/constitutivity/ of the ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият интуит се снема в икокореномическия екстуит: икокореномическият екстуит е икокореномическия интуит в снет вид. Първопричината на икокореномическия екстуит е скрита в икокореномическия интуит, а икокореномическият интуит [който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икокореномическия предмет] се разкрива чрез икокореномическия екстуит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност на
икокореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия екстуит са обектният
икокореномически екстуит* (object ecocorenomic extuite) (екстуитът на ико49

1716

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кореномическия обект) и системният икокореномически екстуит* (system
ecocorenomic extuite) (екстуитът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСТУИТ (ecocorenomic extuite) (ки) – във:
икокореномически екстуит;
типичен икокореномически екстуит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСАКТИВ* (ecocorenomic esasset) – вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСЗАПАС* (ecocorenomic esstock) – същото като
запасова икокореномическа същност (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент и икокореномически ексосмисъл и икокореномически ексосупсенс).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСКОНТЕНТ* (ecocorenomic escontent) – същото
като икокореномическа същина.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСКОНТЕНТ (ecocorenomic escontent) (ки) –
във:
икокореномически есконтент (същото като икокореномическа същина);
типичен икокореномически есконтент (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСКОНТЕНТАТ* (ecocorenomic escontentate),
същинно-стратификационен икокореномически ингредиентификат, есконтентатна едностепенна икокореномическа дуада, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически есконтентат и икотехномически есконтентат [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]; икокореномически ингредиентификат* (ecocorenomic ingredientificate) (вж. икономически ингредиентификат) на същинно-стратифицираната икокореномическа система* (matterally-stratified ecocorenomic system) (вж. същинно-стратифицирана икономическа система) [на същинната икокореномическа система* (matterial
ecocorenomic system) (вж. същинна икономическа система)]; двойка от входен
икокореномически ингредиент* (input ecocorenomic ingredient) (вж. входен
икономически ингредиент) и изходен икокореномически ингредиент* (output
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecocorenomic ingredient) (вж. изходен икономически ингредиент) на дадена
елементарна (без вътрешни междинни преобразования) същинностратифицирана икокореномическа система, икокореномическото съответствие* (ecocorenomic correspondence) (вж. икономическо съответствие) между които (ингредиенти) е определено чрез някакъв икокореномически есконтентор* (ecocorenomic escontentor) (вж. икоономически есконтентор) [същинен икокореномически оператор* (matteral ecocorenomic operator) (вж. същинен икономически оператор)]; вид едностепенна икокореномическа дуада
(едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е есконтентатна
едностепенна икокореномическа дуада); една от разновидностите на икокореномическия характерификат* (ecocorenomic characterificate) (вж. икономически характерификат) и на икокореномическия стратификат*
(ecocorenomic stratificate) (вж. икономически стратификат). По-сложна същинно-стратифицирана икокореномическа система може да се представи като
елементарна, като съвкупността от нейните икокореномически оператори*
(ecocorenomic operators) (вж. икономически оператор) се обедини в един общ
икокореномически есконтентор. Така че същинно-стратифицираната (същинната) икокореномическа система е съставена от икокореномическия есконтентат и икокореномическия есконтентор, който задава същинностратификационното икокореномическо преобразование* (matterally- stratifiational ecocorenomic transformation) между входа и изхода на системата. Входен и изходен икокореномически ингредиент на същинната икокореномическа
система могат да бъдат съответно както икокореномическото съдържание и
икокореномическата същност, така и обратно – икокореномическата същност
и икокореномическото съдържание. Между тях има отношения на определящо
и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката), като в тази икокореномическа конфигурация* (economic configuration)
(вж. икономическа конфигурация) икокореномическото съдържание е определящото, а икокореномическата същност е решаващото. Вж. икокореномически
диспецификат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСКОНТЕНТАТ (ecocorenomic escontentate) (ки)
– във:
икокореномически есконтентат;
типичен икокореномически есконтентат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСКОНТЕНТИТ* (ecocorenomic escontentite) (*)
– комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически есконтентит и икотехномически есконтентит (общо понятие за
икореномически есконтентит и икоуниреномически есконтентит, които са
негови разновидности); икокореномически предмет като единство от икокореномическа същност и икокореномическо съдържание (които са видове икокореномически институтити), негова есконтентитна вътрешна (скрита) страна;
есконтентитна (частична и единна) вътрешна конституираност (есконтентитна вътрешноприсъща конституираност) на икокореномическия предмет
[в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание]
или още есконтентитна (частична и единна) вътрешна икокореномическа
конституираност* [escontentitive (partial and united) internal ecocorenomic
constitution /constitutivity/]; икокореномическа същност (като вътрешна определеност) и икокореномическо съдържание (като вътрешно състояние) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две вътрешни икокореномически страни на икокореномическото битие, които взаимно се предполагат и
отричат); единно (частично) вътрешно битие на икокореномическия предмет. Есконтентитът е разновидност на икокореномическия интит. Основни
разновидности на икокореномическия есконтентит са обектният икокореномически есконтентит* (object ecocorenomic escontentite) (есконтентитът на
икокореномическия обект) и системният икокореномически есконтентит*
(system ecocorenomic escontentite) (есконтентитът на икокореномическата система). Вж. икокореномически есфеноформататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСКОНТЕНТИТ (ecocorenomic escontentite) (ки)
– във:
икокореномически есконтентит;
икокореномически есконтентит (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически есконтентит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСКОНТЕНТИТ* (ecocorenomic escontentite)
(като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономически есконтентит и икотехномически есконтентит (общо понятие
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------за икореномически есконтентит и икоуниреномически есконтентит, които са
негови разновидности); типичен икокореномически предмет като единство
от икокореномическа същност и съдържание (които са видове типични икокореномически институтити), негова есконтентитна вътрешна (скрита) страна; есконтентитна (частична и единна) вътрешна конституираност (есконтентитна вътрешноприсъща конституираност) на типичния икокореномически предмет [в т.ч. на икокореномическиь обект и на икокореномическата
система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото
съзнание] или още есконтентитна (частична и единна) вътрешна типична икокореномическа конституираност* [escontentitive (partial and united)
internal typical ecocorenomic constitution /constitutivity/] (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент); икокореномическа същност (като вътрешна определеност) и икокореномическо съдържание (като вътрешно състояние) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две вътрешни типични икокореномически страни на икокореномическото битие, които взаимно
се предполагат и отричат); единно (частично) вътрешно битие на типичния
икокореномически предмет. Есконтентитът е разновидност на типичния икокореномически интит. Основни разновидности на типичния икокореномически есконтентит са обектният икокореномически есконтентит* (object
ecocorenomic escontentite) (есконтентитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически есконтентит* (system ecocorenomic escontentite) (есконтентитът на икокореномическата система).. Вж. икокореномически
есфеноформататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСКОНТИВ* (ecocorenomic esconassets) – вж.
дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕССПЕЦИТИТ* (ecocorenomic esspecitite) – вж.
дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕССПЕЦИФИТ* (ecocorenomic esspecifite) – вж.
дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕССПЕЦИФИТ (ecocorenomic esspecifite) (ки) –
във:
икокореномически есспецифит (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икокореномически есспецифит (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕССУБСТАТ* (ecocorenomic essubstatum) – същото като субстатна икокореномическа същност (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент, икокореномически ексосмисъл и
икокореномически ексосупсенс).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕССУПЕРСТАТ* (ecocorenomic essuperstate) (*)
– комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически ессуперстат и икотехномически ессуперстат [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
конфигурация* (ecocorenomic configuration) (вж. икономическа конфигурация),
която е образувана от взаимодействащи си икокореномическо същност и икокореномическа суперстанта, всяко от които може да бъде както вход, така изход на определена икокореномическа система* (ecocorenomic system) (вж.
икономическа система). Между тях има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката), като
в тази икокореномическа конфигурация икокореномическото същност е определящото, а икокореномическата суперстанта е решаващото. (Вж. икономически специсустификат.) Дадена икокореномическа същност може да се опредмети [това е ессуперстационно икокореномическо опредметяване* (essuperstational ecocorenomic objectification), което е разновидност на икокореномическото опредметяване* (ecocorenomic objectification) изобщо (вж. икономическо опредметяване)] в една или в повече от една взаимодействащи си
икокореномически суперстанти, като се предполага, че същността се опредметява (се експлицира) с целия си обем във всяка една от супертантите поотделно (по това икокореномическият ессуперстат се отличава от икокореномическия специфат: при последния при опредметяването си икокореномическото
съдържание разпределя своя обема между различните еднотипови форми). С
този преход невидимата и намираща се в дълбочина икокореномическа същност се трансформира (вж. икономическо преобразование) в една или повече от
една по-близки до видимостта икокореномически суперстанти. Това е суперстантно опредметяване на икокореномическата същност, което показва, че икокореномическата суперстанта опосредствено (посредством икокореномичес54
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кото явление) е същностна икокореномическа суперстанта, че тя е опосредствана суперстанта на своята същност. Обратната на ессуперстационното
опредметяване трансформация (като ессуперстационно разпредметяване на
икокореномическите суперстанти в икокореномическа същност) е ессуперстационно икокореномическо интензиониране* (essuperstational ecocorenomic
intensioning) [което е разновидност на икокореномическото интензиониране* (ecocorenomic intensioning) изобщо (вж. икономическо интензиониране)].
То е ессуперстационно интензиониране на икокореномическата суперстанта
(респ. суперстанти), което показва, че икокореномическата същност опосредствано (посредством явлението) е суперстантивна икокореномическа същност, че тя е опосредствана същност на своята суперстанта. Тук се разглежда
случай на опредметяване на същността в само една дадена суперстанта [суперстанта от даден тип, изразяваща някакъв етап от икокореномическата евоолюция* (ecocorenomic evolution) (вж. икономическа евалюция)].
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕССУСТАТИТ* (ecocorenomic essustatite) – вж.
дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕССУСТИТ* (ecocorenomic essustite) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕССУСТИТ (ecocorenomic essustite) (ки) – във:
икокореномически ессустит (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически ессустит (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСТЕСТВО (ecocorenomic nature) (ки) – във:
типично икокореномическо естество (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАНТ* (ecocorenomic esphenoformant) (съкратено от икокореномически есконтент и икокореномическа
феноформа), икокореномически диспецифант, (*) – комбинация (съчетание
или включваща икономическа дизюнкция) от икономически есфеноформант и
икотехномически есфеноформант [в границите на икокореномиката те образуват вид икокореномически диспозат* (ecocorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икокореномическо явление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------към икокореномическа същност]; общо понятие за икокореномическа същина
и икокореномическо проявление, които са негови разновидности и които като
двойка образуват икокореномическия есфеноформат (последният в качеството
му на двустепенна икокореномическа монада, в частност на есфеноформатна
едностепенна икокореномическа монада). Разновидност е на понятието за икокореномически реалитант. Тъй като икокореномическата същина е общо понятие за икокореномическа същност и икокореномическо съдържание, а икокореномическото проявление е общо понятие за икокореномическо явление и
икокореномическа форма, икокореномическият есфеноформант е общо понятие за същност, явление, съдържание и форма в икокореномиката и затова се
покрива с понятието за икокореномически диспецифант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАНТ (ecocorenomic esphenoformant) (ки) – във:
икокореномически есфеноформант;
типичен икокореномически есфеноформант (вж. релевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТ* (ecocorenomic esphenoformate), есфеноформатна двустепенна икокореномическа монада, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически
есфеноформат и икотехномически есфеноформат [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]; двустепенна икокореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че
е есфеноформатна двустепенна икокореномическа монада), състояща се от
взаимодействащи си икокореномическа същина и икокореномическо проявление, между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Разновидност е на понятието за икокореномически реалитат. Всеки икокореномически предмет може да
се интерпретира като икокореномически есфеноформат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на същина (която е негово вътрешно есфеноформатно битие) и проявление (което е негово външно есфеноформатно битие).
Икокореномическата същина е първична и определяща по отношение на икокореномическото проявление; тя едновременно е същина на икокореномическия предмет и същина на проянлението на икокореномическия предмет. Ико56
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кореномическото проявление е вторично и решаващо по отношение на икокореномическата същина; то едновременно е прявление на икокореномическия
предмет и проявление на същината на икокореномическия предмет.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТ (ecocorenomic esphenoformate) (ки) – във:
икокореномически есфеноформат;
типичен икокореномически есфеноформат (вж. релевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТАНТ* (ecocorenomic esphenoformatant) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически есфеноформатант и икотехномически есфеноформатант [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]; общо понятие за икокореномически есконтентат и икокореномически
феноформат, които са негови разновидности и които като двойка образуват
икокореномическия есфеноформатат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа дуада, в частност на диспецификатна двустепенна
икокореномическа дуада). Разновидност е на понятието за икокореномически
реалититант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТАНТ (ecocorenomic esphenoformatant) (ки) – във:
икокореномически есфеноформатант;
типичен икокореномически есфеноформатант (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТАТ* (ecocorenomic esphenoformatate) (съкратено от икокореномически есконтентат и икокореномически феноформат), есфеноформататна двустепенна икокореномическа
дуада, икокореномически диспецификат, (*) – комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от икономически есфеноформатат и
икотехномически есфеноформатат [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]; двустепенна икокореномическа дуада
57
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(двустепенен двуравнищен диалектически формат, така че е есфеноформататна двустепенна икокореномическа дуада), състояща се от взаимодействащи си (а) икокореномически есконтентат (последният от своя страна съставен от икокореномическата същност и икокореномическото съдържание) и
(б) икокореномически феноформат (последният от своя страна съставен от
икокореномическото явление и икокореномическата форма), между които (а)
и (б) има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката) (всяка една от тези две съставни части е
едностепенна икокореномическа дуада). В това се качество икокореномическият есфеноформатат е едносъставна двустепенна икокореномическа дуада*
(one-complex two-stage ecocorenomic duad) (вж. двустепенна икокореномическа
дуада), състояща се от четири елемента (същност, съдържание, явление и
форма), всеки един от които е едносъставно икокореномическо понятие*
(ecocorenomic concept /conception/) (вж. икономическо понятие). Наред с това,
обаче, икокореномическият есфеноформатат може да се разглежда и като двусъставна двустепенна икокореномическа монада* (two-complex two-stage
ecocorenomic monad) (вж. двустепенна икокореномическа монада), състояща
се от два елемента (есконтентат и феноформат), всеки един от които (от своя
страна) е двусъставно икокореномическо понятие. Икокореномическият есфеноформатат е разновидност на понятието за икокореномически реалититат.
Всеки икокореномически предмет може да се интерпретира като икокореномически есфеноформатат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на
есконтентат (който е негово вътрешно есфеноформататно битие) и феноформат (който е негово външно есфеноформататно битие). Икокореномическият
есконтентат е първичен и определящ по отношение на икокореномическия феноформат; той едновременно е есконтентат на икокореномическия предмет и
есконтентат на феноформата на икокореномическия предмет. Икокореномическият феноформат е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия есконтентат; той едновременно е феноформат на икокореномическия
предмет и феноформат на есконтентата на икокореномическия предмет. Икокореномическият есфеноформатат се покрива с икокореномическия диспецификат, тъй като и двете понятия са представляват една и съща двустепенна
икокореномическа дуада (в първия случай като монада от две едностепенни
дуади, а във втория – като дуада от две двустепенни монади).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТАТ (ecocorenomic esphenoformatate) (ки) – във:
58

1725

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномически есфеноформатат;
типичен икокореномически есфеноформатат (вж. релевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТАТАТ* (ecocorenomic esfenoformatatate) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически есфеноформататат и икотехномически есфеноформататат (общо понятие за икореномически есфеноформататат и икоуниреномически есфеноформататат, които са негови разновидности); икокореномически предмет като цялостност от икокореномически есконтентат (който е
вид икокореномически интат) и икокореномически феноформат (който е вид
икокореномически екстат), като цялостност на негова есконтентатна вътрешна (скрита) и феноформатна външна (разкрита) страна; есфеноформатататна (частична) цялостна конституираност (есфеноформатататна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия
предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още есфеноформатататна (частична) цялостна икокореномическа конституираност* [esfenoformatatative (partial) entire ecocorenomic
constitution /constitutivity/]; икокореномически есконтентат и икокореномически феноформат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две
икокореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частично) съвкупностно цялостно битие на икокореномическия предмет. Есфеноформатататът е съвкупност от понятията за икокореномически диспозит и
икокореномически специфит. Той е разновидност на икокореномическия контат. В границите на икокореномическия есфеноформататат икокореномическият есконтентат и икокореномическият феноформат са относително различни
феноформатататни степени (равнища) на конституираността на икокореномическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic thing).
Икокореномическият есконтентат се снема в икокореномическия феноформат:
икокореномическият феноформат е икокореномическия есконтентат в снет
вид. Първопричината на икокореномическия феноформат е скрита в икокореномическия есконтентат, а икокореномическият есконтентат [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икокореномическия
предмет] се разкрива чрез икокореномическия феноформат [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икокореномическия
предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разно59

1726

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------видности на икокореномическия есфеноформататат са обектният икокореномически есфеноформататат* (object ecocorenomic esfenoformatatate) (есфеноформатататът на икокореномическия обект) и системният икокореномически есфеноформататат* (system ecocorenomic esfenoformatatate) (есфеноформатататът на икокореномическата система). Вж. икокореномически есфеноформататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТАТАТ (ecocorenomic esphenoformatatate) (ки) – във:
икокореномически есфеноформататат;
икокореномически есфеноформататат (като разновидност на типичния
диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически есфеноформататат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТАТАТ* (ecocorenomic esfenoformatatate) (като разновидност на типичния диалектически икокореномически
ингредиент) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически есфеноформататат и икотехномически есфеноформататат (общо понятие за икореномически есфеноформататат и икоуниреномически есфеноформататат, които са негови разновидности); типичен икокореномически предмет като цялостност от икокореномически есконтентат (който е вид типичен икокореномически интат) и икокореномически
феноформат (който е вид типичен икокореномически екстат), като цялостност на негова есконтентатна вътрешна (скрита) и феноформатна външна (разкрита) страна; есфеноформатататна (частична) цялостна конституираност (есфеноформатататна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икокореномически предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на
обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още есфеноформатататна (частична) цялостна типична икокореномическа конституираност* [esfenoformatatative (partial) entire typical ecocorenomic constitution
/constitutivity/] (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икокореномически есконтентат и икокореномически феноформат в тяхното
вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типичен икокореномически
страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частично) съвкупностно
цялостно битие на типичния икокореномически предмет. Есфеноформатата60
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тът е съвкупност от понятията за икокореномически диспозит и икокореномически специфит. Той е разновидност на типичния икокореномически контат.
В границите на икокореномическия есфеноформататат икокореномическият
есконтентат и икокореномическият феноформат са относително различни феноформатататни степени (равнища) на конституираността на типичния
икокореномически предмет* (constitution /constitutivity/ of the typical
ecocorenomic thing). Икокореномическият есконтентат се снема в икокореномическият феноформат: икокореномическият феноформат е икокореномическия есконтентат в снет вид. Първопричината на икокореномическия феноформат е скрита в икокореномическия есконтентат, а икокореномическият есконтентат [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на
типичния икокореномически предмет] се разкрива чрез икокореномическия
феноформат [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност
на типичния икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия есфеноформататат са обектният икокореномически есфеноформататат* (object
ecocorenomic esfenoformatatate) (есфеноформатататът на икокореномическия
обект) и системният икокореномически есфеноформататат* (system
ecocorenomic esfenoformatatate) (есфеноформатататът на икокореномическата
система). Вж. икокореномически есфеноформататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТАТИТ* (ecocorenomic esfenoformatatite) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически есфеноформататит и икотехномически есфеноформататит (общо понятие за икореномически есфеноформататит и икоуниреномически есфеноформататит, които са негови разновидности); икокореномически предмет като цялостност от икокореномически есконтентит (който е
вид икокореномически интит) и икокореномически феноформатит (който е
вид икокореномически екстит), като цялостност на негова есконтентитна вътрешна (скрита) и феноформатитна външна (разкрита) страна; есфеноформататитна (частична и единна) цялостна конституираност (есфеноформататитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в
човешкото съзнание] или още есфеноформататитна (частична и единна)
цялостна икокореномическа конституираност* [esfenoformatatitive (partial
and united) entire ecocorenomic constitution /constitutivity/]; икокореномически
61

1728

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------есконтентит и икокореномически феноформатит в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икокореномически страни, които взаимно се
предполагат и отричат); единно (частично) цялостно битие на икокореномическия предмет. Есфеноформататитът е единство на понятията за икокореномически диспозит и икокореномически специфит. Той е разновидност на
икокореномическия контит. В границите на икокореномическия есфеноформататит икокореномическият есконтентит и икокореномическият феноформатит са относително различни феноформататитни степени (равнища) на конституираността
на
икокореномическия
предмет*
(constitution
/constitutivity/ of the ecocorenomic thing). Икокореномическият есконтентит се
снема в икокореномическия феноформатит: икокореномическият феноформатит е икокореномическия есконтентит в снет вид. Първопричината на икокореномическия феноформатит е скрита в икокореномическия есконтентит, а
икокореномическият есконтентит [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икокореномическия предмет] се разкрива чрез
икокореномическия феноформатит [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икокореномическия предмет] (вж. определящо и
решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия есфеноформататит са обектният икокореномически есфеноформататит* (object ecocorenomic esfenoformatatite) (есфеноформататитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически есфеноформататит* (system ecocorenomic esfenoformatatite) (есфеноформататитът на икокореномическата система).
Понятията, свързани с икокореномическия есфеноформататит, са посочени във фиг. 1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка – знак за група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на
единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите –
идентични понятия; ИКР означава икокореномически).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКР есфеноформант

ИКР същина

ИКР проявление

ИКР диспецифант

ИКР есфеноформат
ИКР диспецификант

ИКР есфеноформит

ИКР диспозант и
ИКР специфант

ИКР същност и
ИКР съдържание

ИКР явление и ИКР
форма

ИКР диспозат и
ИКР специфат

ИКР диспозит и
ИКР специфит
ИКР диспецифат
ИКР есфеноформатант

ИКР диспецификат

ИКР есконтентат

ИКР феноформат

ИКР есфеноформатат

ИКР есфеноформататит
ИКР есфеноформатинт

ИКР феноформатит

ИКР есконтентит

ИКР диспецифит

ИКР есфеноформатит

ИКР диспецифитит

ИКР есфеноформататит
Фиг. 1. Икокореномически есфеноформататит и понятия, свързани с него (всички те са
основни термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТАТИТ (ecocorenomic esphenoformatatite) (кд) – във:
икокореномически есфеноформататит;
икокореномически есфеноформататит (като разновидност на типичния
диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически есфеноформататит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТАТИТ* (ecocorenomic esfenoformatatite) (като разновидност на типичния диалектически икокореномически
ингредиент) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически есфеноформататит и икотехномически есфеноформататит (общо понятие за икореномически есфеноформататит и икоуниреномически есфеноформататит, които са негови разновидности); типичен икокореномически предмет като цялостност от икокореномически есконтентит (който е вид типичен икокореномически интит) и икокореномически
феноформатит (който е вид типичен икокореномически екстит), като цялостност на негова есконтентитна вътрешна (скрита) и феноформатитна външна
(разкрита) страна (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
есфеноформататитна (частична и единна) цялостна конституираност
(есфеноформататитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икокореномически предмет [в т.ч. на икокореномическия
обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта)
системно отражение в човешкото съзнание] или още есфеноформататитна
(частична и единна) цялостна типична икокореномическа конституираност* [esfenoformatatitive (partial and united) entire typical ecocorenomic
constitution /constitutivity/] (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент); икокореномически есконтентит и икокореномически феноформатит
в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типичен икокореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); единно (частично) цялостно битие на типичния икокореномически предмет. Есфеноформататитът е единство на понятията за икокореномически диспозит и икокореномически специфит. Той е разновидност на типичния икокореномически контит. В границите на икокореномическия есфеноформататит икокореномическият есконтентит и икокореномическият феноформатит са относително различни феноформататитни степени (равнища) на конституираността на типичния икокореномически предмет* (constitution /constitutivity/ of the typical
64
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecocorenomic thing). Икокореномическият есконтентит се снема в икокореномическия феноформатит: икокореномическият феноформатит е икокореномическия есконтентит в снет вид. Първопричината на икокореномическия феноформатит е скрита в икокореномическия есконтентит, а икокореномическия
есконтентит [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на типичния икокореномически предмет] се разкрива чрез икокореномическия феноформатит [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на типичния икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия есфеноформататит са обектният икокореномически есфеноформататит*
(object ecocorenomic esfenoformatatite) (есфеноформататитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически есфеноформататит*
(system ecocorenomic esfenoformatatite) (есфеноформататитът на икокореномическата система).
Понятията, свързани с икокореномическия есфеноформататит, са посочени във фиг. 1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка – знак за група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на
единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите –
идентични понятия; ИКР означава икокореномически).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКР есфеноформант

ИКР същина

ИКР проявление

ИКР диспецифант

ИКР есфеноформат
ИКР диспецификант

ИКР есфеноформит

ИКР диспозант и
ИКР специфант

ИКР същност и
ИКР съдържание

ИКР явление и ИКР
форма

ИКР диспозат и
ИКР специфат

ИКР диспозит и
ИКР специфит
ИКР диспецифат
ИКР есфеноформатант

ИКР диспецификат

ИКР есконтентат

ИКР феноформат

ИКР есфеноформатат

ИКР есфеноформататит
ИКР есфеноформатинт

ИКР феноформатит

ИКР есконтентит

ИКР диспецифит

ИКР есфеноформатит

ИКР диспецифитит

ИКР есфеноформататит
Фиг. 1. Икокореномически есфеноформататит (като разновидност на типичен ингредиент)
и понятия, свързани с него (всички те са основни термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТИНТ* (ecocorenomic esphenoformatint) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически есфеноформатинт и икотехномически есфеноформатинт (общо понятие за икореномически есфеноформатинт и икоуниреномически есфеноформатинт, които са негови разновидности); общо понятие за
икокореномически есконтентит и икокореномически феноформатит, които
са негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия
есфеноформатит (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа монада, в частност на есфеноформатитна двустепенна икокореномическа монада); общо понятие или за есфеноформатинтна (единна частична) вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща конституираност), или за есфеноформатинтна (единна частична) външна конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на
икокореномическия предмет. Той е разновидност на икокореномическия конант. Вж. икокореномически есфеноформататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТИНТ (ecocorenomic esphenoformatint) (ки) – във:
икокореномически есфеноформатинт;
икокореномически есфеноформатинт (като разновидност на типичния
диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически есфеноформатинт (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТИНТ* (ecocorenomic esphenoformatint) (като разновидност на типичния диалектически икокореномически
ингредиент) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически есфеноформатинт и икотехномически есфеноформатинт (общо понятие за икореномически есфеноформатинт и икоуниреномически есфеноформатинт, които са негови разновидности); общо понятие за икокореномически есконтентит и икокореномически феноформатит,
които са негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия есфеноформатит (последният в качеството му на двустепенна типична икокореномическа монада, в частност на есфеноформатитна двустепенна
типична икокореномическа монада) (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент); общо понятие или за есфеноформатинтна (единна
частична) вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъ67
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ща конституираност), или за есфеноформатинтна (единна частична) външна конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на типичния икокореномически предмет. Той е разновидност на типичния икокореномически конант. Вж. икокореномически есфеноформататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТИТ* (ecocorenomic esphenoformatite), есфеноформатитна двустепенна икокореномическа монада, (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икореномически есфеноформатит и икоуниреномически есфеноформатит (общо понятие за икореномически есфеноформатит и икоуниреномически есфеноформатит, които са негови разновидности); двустепенна икокореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е есфеноформатитна двустепенна икокореномическа монада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически есконтентит и икокореномически феноформатит, между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката. Всеки икокореномически предмет може да се интерпретира като икокореномически есфеноформатит, т.е. като диалектически противоречиво единство на есконтентит [който е негова есконтентитна единна частична вътрешна
(скрита) конституираност, есконтентитна единна частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда]
и феноформатит [който е негова феноформатитна единна частична външна
(разкрита) конституираност, феноформатитна единна частична външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икокореномическият есконтентит е първичен и определящ по отношение на икокореномическия феноформатит; той едновременно е есконтентит на икокореномическия предмет и начин на имплициране на феноформатита на икокореномическия предмет. Икокореномическият феноформатит е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия есконтентит; той едновременно е
феноформатит на икокореномическия предмет и начин на експлициране на
есконтентита на икокореномическия предмет. Той е разновидност на икокореномическия конат. Вж. икокореномически есфеноформататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТИТ (ecocorenomic esphenoformatite) (ки) – във:
икокореномически есфеноформатит;
икокореномически есфеноформатит (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
68
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икокореномически есфеноформатит (вж. релевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМАТИТ* (ecocorenomic esphenoformatite) (като разновидност на типичния диалектически икокореномически
ингредиент), есфеноформатитна двустепенна типична икокореномическа
монада, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икореномически есфеноформатит и икоуниреномически есфеноформатит (общо понятие за икореномически есфеноформатит и икоуниреномически есфеноформатит, които са негови разновидности); двустепенна типична икокореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е есфеноформатитна двустепенна типична икокореномическа
монада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически есконтентит
и икокореномически феноформатит, между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент). Всеки типичен икокореномически предмет може да се
интерпретира като икокореномически есфеноформатит, т.е. като диалектически противоречиво единство на есконтентит [който е негова есконтентитна
единна частична вътрешна (скрита) конституираност, есконтентитна единна
частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия
върху заобикалящата го среда] и феноформатит [който е негова феноформатитна единна частична външна (разкрита) конституираност, феноформатитна
единна частична външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икокореномическият есконтентит е първичен и определящ по отношение на икокореномическия феноформатит; той едновременно е есконтентит на икокореномическия предмет и начин на имплициране
на феноформатита на типичния икокореномически предмет. Икокореномическият феноформатит е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия есконтентит; той едновременно е феноформатит на икокореномическия
предмет и начин на експлициране на есконтентита на типичния икокореномически предмет. Той е разновидност на типичния икокореномически конат. Вж.
икокореномически есфеноформататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМИТ* (ecocorenomic esfenoformite) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция)
от икономически есфеноформит и икотехномически есфеноформит (общо
понятие за икореномически есфеноформит и икоуниреномически есфенофор69
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мит, които са негови разновидности); икокореномически предмет като цялостност от икокореномическа същина (която е вид икокореномически интуит)
(същото като икокореномически есконтент) и икокореномическо проявление
(което е вид икокореномически екстуит) (същото като икокореномическа феноформа), като цялостност на негова същинностна вътрешна (скрита) и проявителна външна (разкрита) страна; есфеноформитна (частична) цялостна
конституираност (есфеноформитна вътрешноприсъща и външнопредставена
конституираност) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия
обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта)
системно отражение в човешкото съзнание] или още есфеноформитна (частична) цялостна икокореномическа конституираност* (esfenoformitive
partial entire ecocorenomic constitution /constitutivity/); икокореномическа същина и икокореномическо проявление в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икокореномически страни, които взаимно се предполагат и
отричат); частично цялостно битие на икокореномическия предмет. Есфеноформитът е общо понятие за икокореномически диспозит и икокореномически специфит. Той е разновидност е на икокореномическия контуит. В границите на икокореномическия есфеноформит икокореномическата същина и
икокореномическото проявление са относително различни есфеноформитни
степени (равнища) на конституираността на икокореномическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic thing). Икокореномическата същина се снема в икокореномическото проявление: икокореномическото
проявление е икокореномическата същина в снет вид. Първопричината на икокореномическото проявление е скрита в икокореномическата същина, а икокореномическата същина [която е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икокореномическия предмет] се разкрива чрез икокореномическото проявление [което е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икокореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия есфеноформит
са обектният икокореномически есфеноформит* (object ecocorenomic esfenoformite) (есфеноформитът на икокореномическия обект) и системният
икокореномически есфеноформит* (system ecocorenomic esfenoformite) (есфеноформитът на икокореномическата система). Вж. икокореномически есфеноформататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
formite) (ки) – във:

ЕСФЕНОФОРМИТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномически есфеноформит;
икокореномически есфеноформит (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически есфеноформит (вж. релевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФЕНОФОРМИТ* (ecocorenomic esfenoformite) (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически есфеноформит и икотехномически есфеноформит (общо понятие за икореномически есфеноформит и икоуниреномически есфеноформит, които са негови разновидности); типичен икокореномически предмет
като цялостност от икокореномическа същина (която е вид типичен икокореномически интуит) (същото като икокореномически есконтент) и икокореномическо проявление (което е вид типичен икокореномически екстуит) (същото
като икокореномическа феноформа), като цялостност на негова същинностна
вътрешна (скрита) и проявителна външна (разкрита) страна; есфеноформитна
(частична) цялостна конституираност (есфеноформитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икокореномически
предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още есфеноформитна (частична) цялостна типична икокореномическа конституираност* (esfenoformitive partial entire typical ecocorenomic constitution /constitutivity/) (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент); икокореномическа същина и икокореномическо проявление в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типични
икокореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); частично цялостно битие на типичния икокореномически предмет. Есфеноформитът е общо понятие за икокореномически диспозит и икокореномически специфит. Той е разновидност е на типичния икокореномически контуит. В границите на типичния икокореномически есфеноформит икокореномическата
същина и икокореномическото проявление са относително различни есфеноформитни степени (равнища) на конституираността на типичния икокореномически предмет* (constitution /constitutivity/ of the typical ecocorenomic
thing). Икокореномическа същина се снема в икокореномическото проявление:
икокореномическото проявление е икокореномическата същина в снет вид.
Първопричината на икокореномическото проявление е скрита в икокореноми71

1738

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческата същина, а икокореномическата същина [която е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на типичния икокореномически предмет] се разкрива чрез икокореномическото проявление [което е вид вторична
(производна) и решаваща конституираност на типичния икокореномически
предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия есфеноформит са обектният икокореномически есфеноформит* (object ecocorenomic esfenoformite) (есфеноформитът
на икокореномическия обект) и системният икокореномически есфеноформит* (system ecocorenomic esfenoformite) (есфеноформитът на икокореномическата система). Вж. икокореномически есфеноформататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕСФОРМАТ* (ecocorenomic esformate) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически
есформат и икотехномически есформат [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 конфигурация*
(ecocorenomic configuration) (вж. икономическа конфигурация), която е образувана от взаимодействащи си икокореномическа същност и икокореномическа
форма, всяко от които може да бъде както вход, така изход на определена
икокореномическа система* (ecocorenomic system) (вж. икономическа система). Между тях има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката), като в тази икокореномическа конфигурация икокореномическата същност е определящото, а икокореномическата форма е решаващото. (Вж. икономически диспецификат.) Дадена
икокореномическа същност може да се опредмети [това е есформатностно
икокореномическо опредметяване* (esformatical ecocorenomic objectification),
което е разновидност на икокореномическото опредметяване* (ecocorenomic
objectification) изобщо (вж. икономическо опредметяване)] в една или в повече
от една взаимодействащи си икокореномически форми от определен тип, като
разпределя своя обем между тях (същността и всяка от формите имат своя измерителна единица). Това е формено опредметяване на икокореномическата
същност, което показва, че икокореномическата форма опосредствено (посредством икокореномическото съдържание) е същностна икокореномическа
форма, че тя е опосредствана форма на своята същност. Когато опредеметяването се извършва в една форма, то е едноформено есформатностно икокореномическо опредметяване* (one-form esformatical ecocorenomic objectifica72
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tion), в две форми – двуформено есформатностно икокореномическо опредметяване* (two-form esformatical ecocorenomic objectification), в три форми
– триформено есформатностно икокореномическо опредметяване* (treeform esformatical ecocorenomic objectification), в повече от три форми – многоформено есформатностно икокореномическо опредметяване* (multiform
esformatical ecocorenomic objectification). С прехода от същността към формите
една и съща по величина (невидима и намираща се в дълбочина) икокореномическа същност се трансформира (вж. икономическо преобразование) в една
или повече от една по-близки до видимостта икокореномически форми. Обратната на есформатностното опредметяване трансформация (като есформатностно разпредметяване на икокореномическите форми в икокореномическа
същност) е есформатностно икокореномическо интензиониране* (esformatical ecocorenomic intensioning) [и е разновидност на икокореномическото
интензиониране* (ecocorenomic intensioning) изобщо (вж. икономическо интензиониране)]. То е същностно интензиониране на икокореномическата форма (респ. форми), което показва, че икокореномическата същност опосредствано е формена икокореномическа същност, че тя е опосредствана същност
на своята форма. При една форма интензионирането е едноформено есформатностно икокореномическо интензиониране* (one-form esformatical ecocorenomic intensioning), при две форми – двуформено есформатностно икокореномическо интензиониране* (two-form esformatical ecocorenomic intensioning), при три форми – триформено есформатностно икокореномическо
интензиониране* (tree-form esformatical ecocorenomic intensioning), при повече от три форми – многоформено есформатностно икокореномическо интензиониране* (multiform esformatical ecocorenomic intensioning).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЗАПАС (ecocorenomic stock /availability/) (*) –
икономически запас и икотехномически запас взети заедно в тяхното цялостно
единство; типичен начин за означаване (за изразяване) на икокореномическата
суперстанта (т.е. е типична икокореномическа суперстанта); външно същество (суперстанта или външно-присъщо същество) на типичния икокореномически предмет и на икокореномическата субстанция; начин на реализиране на икокореномическия субстат; една от двете разновидности на типичния икокореномически сустант (другата му разновидност е икокореномическият субзапас) и елемент на типичния икокореномически сустат. Икокореномическият запас е външен израз на достигнатия етап от промените в икокореномическия субстат по пътя към достигането икокореномическата цел*
73
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(ecocorenomic goal) (вж. икономическа цел) (по този път един икокореномически запас се сменя с друг). Той е едната от двете разновидности на типичния
икокореномически супсенс (на типичната икокореномическа феносуперстанта) и една от двете разновидности на типичния икокореномически суперстрат
(на типичната икокореномическа супформа). Икокореномическият субстат и
икокореномическият запас са категории на съществото на типичния икокореномически предмет, като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на това същество. Икокореномическият субстат се снема в
икокореномическия запас: икокореномическият запас е икокореномическият
субстат в снет вид. Икокореномическият запас е скрит в икокореномическия
субстат, а икокореномическият субстат [който е първичното (примитивното) и
определящото същество на типичния икокореномически предмет] се разкрива
чрез икокореномическия запас [който е вторичното (производното) и решаващото същество на типичния икокореномически предмет] (вж. определящо и
решаващо в икономиката). Вж. икокореномически субстрат и икокореномически смисъл.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост се разграничават възпроизводствен икокореномически запас (reproductional ecocorenomic
stock), производствен икокореномически запас (production ecocorenomic
stock) (в т.ч. производствен икокореномически фактор, който е входен производствен икокореномически запас, и производстен икокореномически продукт,
който е изходен производствен икокореномически запас), разменен икокореномически запас* (exchange ecocorenomic stock), разпределителен икокореномически запас* (distributional ecocorenomic stock), потребителен икокореномически запас* (consumption ecocorenomic stock) (в т.ч. потребителен икокореномически продукт, който е входен икокореномически запас, и потребителен икокореномически фактор, който е изходен потребителен икокореномически запас), стопанствен икокореномически запас* (protoeconomizing
ecocorenomic stock), следпроизводствен икокореномически запас* (postproduction ecocorenomic stock), предипотребителен икокореномически запас* (before-consumption ecocorenomic stock), посреднически икокореномически запас* (intermediationary ecocorenomic stock), бизнес икокореномически
запас* (business ecocorenomic stock), алокативен икокореномически запас*
(allocative ecocorenomic stock) и други.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (ecocorenomic ingredient) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономи74
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески ингредиент и икотехномически ингредиент; обобщаващо понятие за
икокореномически отношения* (ecocorenomic ralations) (вж. икономическо
отношение) в случаите, когато те се реализират като икокореномически
връзки* (ecocorenomic connections) (вж. икономическа връзка) в икокореномическите системи* (ecocorenomic systems) (вж. икономическа система). Икокореномическите ингредиенти се подразбират още и като носители на икокореномическите връзки [разновидности на които са икокореномическите
кванти* (ecocorenomic quanta) (вж. икономически квант) и икокореномическите потоци* (ecocorenomic flows) (вж. икономически поток)]. Осъществяването им като икокореномически връзки произтича от комутативността на икокореномическите компоненти* (ecocorenomic component) (вж. икономически
компонент) на системите. В рамките на конкретната икокореномическа система се разграничават входни икокореномически ингредиенти* (input
ecocorenomic ingredients) (вж. входен икономически ингредиент) [входни икокореномически въздействия* (input ecocorenomic impacts /actions/) (вж.
входно икономическо въздействие)] и изходни икокореномически ингредиенти* (output ecocorenomic ingredients) (вж. изходен икономически ингредиент)
[изходни икокореномически въздействия* (output ecocorenomic impacts
/actions/) (вж. изходно икономическо въздействие)].
В най-общия смисъл понятието ингредиент (ingredient) означава съставна
част. В теорията на икокореномическите системи му се придава специфичен
смисъл на обобщаващо понятие за вход и изход на икокореномическата система. Затова нейният вход е входен икокореномически ингредиент, а нейният
изход – изходен икокореномически ингредиент. Те са представени като ингредиентни икокореномически величини* (ingrediental ecocorenomic valuers
/quantities/). Коя да е функционална икокореномическа система* (fuctional
ecocorenomic system) (вж. функционална икономическа система), колкото и
сложна да е, може да бъде структурирана, респ. структурно анализирана, с помощта на икономическите ингредиенти (както на системата като цяло, така и
на нейните подсистеми и елементи, т.е. на макроскопично, мезоскопично и
микроскопично равнище). Подходът на прилагането на ингредиентите като
инструмент за структуриране на икокореномическите системи, а това означава
и за тяхното композиране и декомпозиране, се определя като ингредиентен
икокореномически подход* (ingrediental ecocorenomic approach) (вж. ингредиентен икономически подход). Икокореномическа система, която съдържа входен и изходен икокореномически ингредиент е ингредиентна икокореномическа система* (ingrediental ecocorenomic system) (вж. ингредиентна иконо75
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа система), а нейната способност да преобразува входния в изходен
ингредиент е ингредиентност на икокореномическата система*
(ingredientality of the ecocorenomic system; ingredient attribute of the economic
system) (вж. ингредиентност на икономическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (ecocorenomic ingredient) (ки) –
във:
всеобщ диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
всеобщ типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
вторичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
вторичен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
външен дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
външен дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
външен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
външен релевантен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икокореномически ингредиент);
външен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
вътрешен дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
вътрешен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);

76
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до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешен релевантен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икокореномически ингредиент);
вътрешен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
градивен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
групов диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
групов типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент;
дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент;
дерелевантни диалектически икокореномически ингредиенти;
дерелевантни типични диалектически икокореномически ингредиенти;
диалектически икокореномически ингредиент;
дукоален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен външен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
единен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен вътрешен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
единен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен градивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
единен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
единен дукоален диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
единен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
единен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен клетъчен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
единен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен масивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
единен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен основен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
единен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен съвместим диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
единен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен уникоален диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
единен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен унитарен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
единен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен цялостен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
единен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен частен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
единен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
единичен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
еднозначен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
еднозначен типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
зависим диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
зависим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изведен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
изведен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен външен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен вътрешен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен градивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
изходен дукоален диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
изходен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен клетъчен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен масивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен основен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен съвместим диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен уникоален диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен унитарен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен цялостен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен частен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
изходен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икокореномически ингредиент;
кинестичен икокореномически ингредиент (вж. икокореномическа
дейност);
кинетичен икокореномически ингредиент (вж. икокореномическа
дейност);
клетъчен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран външен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран вътрешен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран вътрешен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран градивен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран дукоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран масивен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран основен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран съвместим типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран уникоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран цялостен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран частен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
масивен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален външен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален вътрешен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален вътрешен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален градивен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален градивен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален дукоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален дукоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален клетъчен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален клетъчен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален масивен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален основен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален съвместим диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален съвместим типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален уникоален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален уникоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален унитарен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален унитарен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален цялостен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален частен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен външен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен външен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен градивен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен градивен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен дукоален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен дукоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен масивен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен масивен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен основен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен основен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен унитарен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен частен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
начален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
начален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
невсеобщ диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
невсеобщ типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
негрупов диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
негрупов типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
независим диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
независим типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
нехолистичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
нехолистичен типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
обектен дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
обектен дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
86

1753

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обектен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
обектен релевантен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икокореномически ингредиент);
обектен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
обектен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
обобщен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
обобщен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
общ диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически
икокореномически ингредиент);
общ типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
основен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен външен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
отделен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен вътрешен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
отделен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен градивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
отделен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
отделен дукоален диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
отделен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен клетъчен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
отделен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен масивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
отделен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен основен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
отделен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен съвместим диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
отделен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен уникоален диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
отделен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен унитарен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
отделен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен цялостен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
отделен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен частен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
отделен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
потенциален икокореномически ингредиент (вж. икокореномическа
дейност);
предпоставен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
предпоставен типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
пълен комбиниран диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
пълен комбиниран типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
първичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
първичен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разделен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разделен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен външен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
разединен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен вътрешен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен градивен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен дукоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен клетъчен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен масивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
разединен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен основен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
разединен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен съвместим диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен уникоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен унитарен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен цялостен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен частен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
разединен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
релевантен диалектически икокореномически ингредиент;
релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент;
релевантни диалектически икокореномически ингредиенти;
релевантни типичин диалектически икокореномически ингредиенти;
самостоен външен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен вътрешен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен градивен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен дукоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен клетъчен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен масивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен основен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен съвместим диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен уникоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен унитарен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен цялостен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен частен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен външен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен външен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен вътрешен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен вътрешен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен градивен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен градивен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен дукоален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен дукоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен масивен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен масивен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен основен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен основен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен съвместим диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен съвместим типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен уникоален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен уникоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен унитарен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен унитарен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен цялостен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен цялостен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен частен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
системен дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
системен дерелевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
системен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
системен релевантен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икокореномически ингредиент);
системен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
системен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
сустификатни икокореномически ингредиенти (същото като икокореномически сустанти);
съвкупностен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
съвкупностен типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съвместим диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съединен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
съединен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен външен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
съставен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен вътрешен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
съставен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен градивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
съставен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
съставен дукоален диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
съставен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
съставен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен клетъчен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
съставен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен масивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
съставен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен основен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
съставен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен съвместим диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент)
съставен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент)
съставен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен уникоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
съставен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен унитарен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
съставен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен цялостен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
съставен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен частен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
съставен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен диалектически икокореномически ингредиент;
уникоален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален външен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален вътрешен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален градивен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален дукоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален масивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален основен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален съвместим диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален уникоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален унитарен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален цялостен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален частен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унитарен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
холистичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
холистичен типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
цялостен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
частен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
частичен комбиниран диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
частичен комбиниран типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИФИКАТ (ecocorenomic ingredientificate) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстанциално-стратификационен икокореномически ингредиентификат
(същото като икокореномически сустификат).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНСТИТИТ* (ecocorenomic institite) (съкратено
от internal entity constituite) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически инститит и икотехномически инститит (общо понятие за икореномически инститит и икоуниреномически инститит, които са негови разновидности); единна вътрешна конституираност (единна вътрешноприсъща конституираност) на икокореномическия
предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още единна вътрешна икокореномическа конституираност*
(united internal ecocorenomic constitution /constitutivity/); единност на всички
вътрешни (скрити) страни на икокореномическия предмет (които скрити страни като съвкупност образуват неговия икокореномически институтат, т.е.
икокореномическият институтат е съвкупността от всички икокореномически
институити на икокореномическия предмет, а последните изграждат неговия
икокореномически инститит); всички икокореномически институити в тяхното
диалектическо единство; инститит на икокореномическия предмет (вж. икокореномически конститит). Икокореномическият инститит е понятие за единството на всички създаващи страни на икокореномическия предмет и е единен
източник на всички негови въздействия върху заобикалящата го среда (вж.
икокореномическо въздействие). Икокореномическият инститит е комплексното вътрешно съчетание (по силата на комплекс от критерии) на компонентите
(елементи и връзки) на икокореномическия предмет (вж. икокореномически
компонент), което го прави вътрешно единен такъв, какъвто е. По силата на
това му качество разновидностите на икокореномическия институит, които
изграждат единния икокореномически инститит, са икокореномическата същност, икокореномическото съдържание, икокореномическата субстанция,
икокореномическото качество, икокореномическата необходимост и т.н. Начинът на експлициране на икокореномическия инститит е съответстващият
му икокореномически ексститит. Икокореномическият инститит и икокореномическият ексститит са понятия на единната конституираност на икокореномическия предмет* (united constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic
thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища)
на тази конституираност. Икокореномическият инститит се снема в икокореномическия ексститит: икокореномическият ексститит е икокореномическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инститит в снет вид. Първопричината на икокореномическия ексститит е скрита в икокореномическия инститит, а икокореномическият инститит [който е
първичната (примитивната) и определящата конституираност на икокореномическия предмет] се разкрива чрез икокореномическия ексститит [която е
вторичната (производната) и решаващата конституираност на икокореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни
разновидности на икокореномически инститит са обектният икокореномически инститит* (object ecocorenomic institite) (инстититът на икокореномическия обект) и системният икокореномически инститит* (system
ecocorenomic institite) (инстититът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНСТИТИТ (ecocorenomic institite) (ки) – във:
икокореномически инститит;
типичен икокореномически инститит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНСТИТУИТ* (ecocorenomic instituite) (съкратено от internal constituite), предметен икокореномически институит, (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически институит и икотехномически институит (общо понятие за икореномически институит и икоуниреномически институит, които са негови разновидности); вътрешна конституираност (вътрешноприсъща конституираност) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на
икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно
отражение в човешкото съзнание] или още вътрешна икокореномическа
конституираност* (internal ecocorenomic constitution /constitutivity/); общо понятие за коя да е от всички вътрешни (скрити) страни на икокореномическия
предмет (които скрити страни като съвкупност образуват неговия икокореномически институтат, т.е. икокореномическият институтат е съвкупността от
всички икокореномически институити); институит на икокореномическия
предмет (вж. икокореномически конститит). Отделният вид вътрешна страна
на икокореномическия предмет (отделната разновидност на икокореномическия институит) се определя като икокореномически институтит. Икокореномическият институит е общо понятие за коя да е от всички създаващи страни
на икокореномическия предмет и за източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икокореномическо въздействие). Той е кое да е от
всички вътрешни съчетания (по силата на някакъв критерий) на компонентите
(елементи и връзки) на икокореномическия предмет (вж. икокореномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------компонент), което го прави вътрешно такъв, какъвто е. По силата на това му
качество разновидности (институтити) на икокореномическия институит са
икокореномическата същност, икокореномическото съдържание, икокореномическата субстанция, икокореномическото качество, икокореномическата
необходимост и т.н. Начинът на експлициране на икокореномическия институит е съответстващият му икокореномически ексституит. Икокореномическият институит и икокореномическият ексституит са понятия на конституираността на икокореномическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the
ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият институит се
снема в икокореномическия ексституит: икокореномическият ексституит е
икокореномическия институит в снет вид. Първопричината на икокореномическия ексституит е скрита в икокореномическия институит, а икокореномическият институит [който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икокореномическия предмет] се разкрива чрез икокореномическия ексституит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност на икокореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на предметния икокореномически институит са обектният икокореномически институит* (object ecocorenomic
instituite) (институитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически институит* (system ecocorenomic instituite) (институитът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНСТИТУИТ (ecocorenomic instituite) (ки) – във:
икокореномически институит;
предметен икокореномически институит (същото като икокореномически
институит);
предметен типичен икокореномически институит (същото като типичен
икокореномически институит);
типичен икокореномически институит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНСТИТУТАТ* (ecocorenomic institutate) (съкратено от internal constitutate) (*) – комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от икономически институтат и икотехномически
институтат (общо понятие за икореномически институтат и икоуниреномически институтат, които са негови разновидности); съвкупност от всички
икокореномически институити на икокореномическия предмет; съвкупност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------от всички вътрешни конституираности (вътрешноприсъщи съвкупностни
конституираности) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на
обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още съвкупностна
вътрешна икокореномическа конституираност* (totalitiary internal ecocorenomic constitution /constitutivity/); понятие за съвкупността от всички вътрешни (скрити) страни на икокореномическия предмет; институтат на икокореномическия предмет (вж. икокореномически конститит). Той е общността
от всички създаващи страни на икокореномическия предмет като източник на
неговите въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икокореномическо
въздействие). Представлява общността (семейството) от всички вътрешни съчетания (образувани по силата на различни критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия предмет (вж. икокореномически компонент), която (общност) го прави външно такъв, какъвто е. По силата на това
му качество съставки на икокореномическия институтат са икокореномическата същност, икокореномическото съдържание, икокореномическата субстанция, икокореномическото качество, икокореномическата необходимост и
т.н. Начинът на експлициране на икокореномическия институтат е икокореномическият ексститутат. Икокореномическият институтат и икокореномическият ексститутат са понятия на съвкупностната конституираност на
икокореномическия предмет* (totalitiary constitution /constitutivity/) of the
ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият институтат се
снема в икокореномическия ексститутат: икокореномическият ексститутат е
икокореномическия институтат в снет вид. Първопричината на икокореномическия ексститутат е скрита в икокореномическия институтат, а икокореномическият институтат [който е първичната (примитивната) и определящата съвкупностна конституираност на икокореномическия предмет] се разкрива чрез
икокореномическия ексститутат [която е вторичната (производната) и решаващата съвкупностна конституираност на икокореномическия предмет] (вж.
определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия институтат са обектният икокореномически институтат*
(object ecocorenomic institutate) (институтатът на икокореномическия обект) и
системният икокореномически институтат* (system ecocorenomic institutate) (институтатът на икокореномическата система).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНСТИТУТАТ (ecocorenomic institutate) (ки) –
във:
икокореномически институтат;
типичен икокореномически институтат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНСТИТУТИТ* (ecocorenomic institutite) (съкратено от internal constitutite) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически институтит и икотехномически институтит (общо понятие за иконоремически институтит и икоуниреномически институтит, които са негови разновидности); отделна вътрешна конституираност (вътрешноприсъща конституираност) на икокореномическия
предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още отделна вътрешна икокореномическа конституираност*
(internal ecocorenomic constitution /constitutivity/); отделен вид вътрешна (скрита) страна на икокореномическия предмет; отделна разновидност на икокореномическия институит; институтит на икокореномическия предмет (вж. икокореномически конститит). Икокореномическият институтит е някаква създаваща страна на икокореномическия предмет и някакъв източник на негови
въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икокореномическо въздействие). Той е някакво вътрешно съчетание (по силата на определен критерий) на
компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия предмет (вж. икокореномически компонент), което го прави вътрешно такъв, какъвто е. По силата
на това му качество икокореномически институтити (разновидности на икокореномическия институит) са икокореномическата същност, икокореномическото съдържание, икокореномическата субстанция, икокореномическото качество, икокореномическата необходимост и т.н. Начинът на експлициране
на икокореномическия институтит е съответстващият му икокореномически
ексститутит. Икокореномическият институтит и икокореномическият ексститутит са понятия на конституираността на икокореномическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic thing), като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият институтит се снема в икокореномическия ексститутит: икокореномическият ексститутит е икокореномическия институтит в
снет вид. Първопричината на икокореномическия ексститутит е скрита в икокореномическия институтит, а икокореномическият институтит се разкрива
чрез икокореномическия ексститутит. Основни разновидности на икокорено103
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия институтит са обектният икокореномически институтит*
(object ecocorenomic institutite) (институтитът на икокореномическия обект) и
системният икокореномически институтит* (system ecocorenomic
institutite) (институтитът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНСТИТУТИТ (ecocorenomic institutite) (ки) –
във:
икокореномически институтит;
типичен икокореномически институтит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНТАТ* (ecocorenomic intate) (*) – комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически интат
и икотехномически интат (общо понятие за икореномически интат и икоуниреномически интат, които са негови разновидности); съвкупност на част от
икокореномическите институити на икокореномическия предмет; съвкупност
на част от вътрешните конституираности (от вътрешноприсъщите конституираности) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия
обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта)
системно отражение в човешкото съзнание] или още частична съвкупностна
вътрешна икокореномическа конституираност* (partial totalitiary internal
ecocorenomic constitution /constitutivity/); понятие за съвкупността на част от
вътрешните (скритите) страни на икокореномическия предмет; интат на икокореномическия предмет (вж. икокореномически контит). Той е общността на
част от създаващите страни на икокореномическия предмет като източник на
неговите въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икокореномическо
въздействие). Представлява общността (семейството) на част от вътрешните
съчетания (образувани по силата на различни критерии) на компонентите
(елементи и връзки) на икокореномическия предмет (вж. икокореномически
компонент), която (общност) го прави външно такъв, какъвто е. По силата на
това му качество разновидности на икокореномическия интат са икокореномическият есконтентат, икокореномическият субстратат, икокореномическият сенстат, икокореномическият натуритат и т.н. Начинът на експлициране на икокореномическия интат е икокореномическият екстат. Икокореномическият интат и икокореномическият екстат са понятия на частичната съвкупностна конституираност на икокореномическия предмет* (partial totalitiary constitution /constitutivity/) of the ecocorenomic thing), като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на тази конституира104
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност. Икокореномическият интат се снема в икокореномическия екстат: икокореномическият екстат е икокореномическия интат в снет вид. Първопричината на икокореномическия екстат е скрита в икокореномическия интат, а икокореномическият интат [който е първичната (примитивната) и определящата
частична съвкупностна конституираност на икокореномическия предмет] се
разкрива чрез икокореномическия екстат [която е вторичната (производната) и
решаващата частична съвкупностна конституираност на икокореномическия
предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия интат са обектният икокореномически интат* (object ecocorenomic intate) (интатът на икокореномическия обект) и
системният икокореномически интат* (system ecocorenomic intate) (интатът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНТАТ (ecocorenomic intate) (ки) – във:
икокореномически интат;
типичен икокореномически интат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНТЕРИОН* (ecocorenomic interion) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически
интерион и икотехномически интерион [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]; вътрешно икокореномическо понятие* (ecocorenomic concept /conception/) (вж. икономическо понятие), което е
първично и определящо в състава на икокореномическия битерион (последният е частен случай на двустепенната икокореномическа монада в качеството й
на двустепенен едноравнищен диалектически формат, състоящ се от взаимодействащи си икокореномически интерион и икокореномически екстерион),
представляващо вътрешната страна на даден икокореномически предмет (вж.
външно и вътрешно в икономиката и определящо и решаващо в икономиката). Икокореномическият интерион (вътрешното в икокореномиката) е това,
което характеризира собствената природа (вж. икокореномическа същност),
съдържанието (вж. икокореномическо съдържание) и своеобразието (вж. икокореномическа субстанция) на икокореномическия предмет. Вътрешното характеризира икокореномическия предмет откъм тези негови свойства и отношения, които съставят неговата основа, закона на неговото движение и развитие. В този контекст разновидности на икокореномическия интерион са икоко105
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическата същност, икокореномическото съдържание и икокореномическата субстанция, които в своята съвкупност образуват икокореномическия интериорат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНТЕРИОРАТ* (ecocorenomic interiorate) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически интериорат и икотехномически интериорат [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]; съвкупност от йерархично взаимодействащи си икокореномически интериони, към която се числят
икокореномическата същност, икокореномическото съдържание и икокореномическата субстанция, които са вътрешните (първичните и определящите)
страни на икокореномическите битериони. Икокореномически битериони са
двустепенни икокореномически монади, всеки един от които се състои от взаимодействащи си икокореномически интерион [вътрешно икокореномическо
понятие* (ecocorenomic concept /conception/) (вж. икономическо понятие), което е първично и определящо] и икокореномически екстерион (външно икокореномическо понятие, което е вторично и решаващо) (вж. определящо и решаващо в икономиката). Икокореномически битериони са (а) икокореномическият диспозат (който е диспозатна двустепенна икокореномическа монада и
приема формата на икокореномически диспозификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е икокореномическата същност и външна (и решаваща)
страна е икокореномическото явление, (б) икокореномическият специфат
(който е специфатна двустепенна икокореномическа монада и приема формата на икокореномически спецификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е
икокореномическото съдържание и външна (и решаваща) страна е икокореномическата форма, (в) икокореномическият сустат (който е сустатна двустепенна икокореномическа монада и приема формата на икокореномически
сустификат), чиято вътрешна (и определяща) страна е икокореномическата
субстанция и външна (и решаваща) страна е икокореномическата субстанта.
Като цяло икокореномическият интериорат е вътрешната (първичната и определящата) страна на икокореномическия битериорат (последният е съвкупността от икокореномическият диспозат, икокореномическият специфат и
икокореномическият сустат).
Икокореномическият интериорат е триравнищна икокореномическа йерархия (нейните равнища са икокореномическата същност, икокореномичес106
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кото съдържание и икокореномическата субстанция) и в това си качество образува икокореномическия натуритат, който е едносъставна натуритатна
едностепенна икокореномическа триада. В него се конституират и установяват три интериоратни едностепенни икокореномически дуади: (1) икокореномическата същина, която е същинна едностепенна икокореномическа дуада
[от своя страна съставена от (а) икокореномическото съдържание, което тук
изпълнява ролята на първична и определяща страна, и (б) икокореномическата
същност, която тук изпълнява ролята на вторична и решаваща страна]; (2) икокореномическият субстрат, който е субстратна едностепенна икокореномическа дуада [от своя страна съставена от (а) икокореномическата субстанция,
която тук изпълнява ролята на първична и определяща страна, и (б) икокореномическото съдържание, което тук изпълнява ролята на вторична и решаваща
страна]; (3) икокореномическият смисъл, която е смислова едностепенна икокореномическа дуада [от своя страна съставена от (а) икокореномическата субстанция, която тук изпълнява ролята на първична и определяща страна, и (б)
икокореномическата същност, която тук изпълнява ролята на вторична и решаваща страна].
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНТИТ* (ecocorenomic intite) (*) – комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически интит
и икотехномически интит (общо понятие за икореномически интит и икоуниреномически интит, които са негови разновидности); единна частична вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща конституираност) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на
икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно
отражение в човешкото съзнание] или още единна частична вътрешна икокореномическа конституираност* (united partial internal ecocorenomic
constitution /constitutivity/); единност на част от всички вътрешни (скрити)
страни на икокореномическия предмет (които скрити страни като съвкупност
образуват неговия икокореномически интат, т.е. икокореномическият интат е
съвкупността от всички икокореномически интиути на икокореномическия
предмет, а последните изграждат неговия икокореномически интит); част от
всички икокореномически интуити в тяхното диалектическо единство; интит
на икокореномическия предмет (вж. икокореномически контит). Икокореномическият интит е понятие за единството на част от всички създаващи страни
на икокореномическия предмет и е единен източник на част от всички негови
въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икокореномическо въздейст107
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вие). Икокореномическият интит е комплексното частично вътрешно съчетание (по силата на комплекс от критерии) на компонентите (елементи и връзки)
на икокореномическия предмет (вж. икокореномически компонент), което го
прави вътрешно единен такъв, какъвто е. По силата на това му качество разновидности на икокореномическия интит са икокореномическият есконтентит,
икокореномическият субстратит, икокореномическият сенстит, икокореномическият натуритит и т.н. Начинът на експлициране на икокореномическия интит е съответстващият му икокореномически екстит. Икокореномическият интит и икокореномическият екстит са понятия на единната частична
конституираност на икокореномическия предмет* (united partial constitution
/constitutivity/ of the ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият интит се снема в икокореномическия екстит: икокореномическият екстит
е икокореномическия интит в снет вид. Първопричината на икокореномическия екстит е скрита в икокореномическия интит, а икокореномическият интит
[който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икокореномическия предмет] се разкрива чрез икокореномическия екстит [която е
вторичната (производната) и решаващата конституираност на икокореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни
разновидности на икокореномическия интит са обектният икокореномически интит* (object ecocorenomic intite) (интитът на икокореномическия обект)
и системният икокореномически интит* (system ecocorenomic intite) (интитът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНТИТ (ecocorenomic intite) (ки) – във:
икокореномически интит;
типичен икокореномически интит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНТУИТ* (ecocorenomic intuite) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически интуит и икотехномически интуит (общо понятие за икореномически интуит и
икоуниреномически интуит, които са негови разновидности); частична вътрешна конституираност (частична вътрешноприсъща конституираност) на
икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още частична вътрешна икокореномическа
конституираност* (partial ecocorenomic internal constitution /constitutivity/);
108
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------общо понятие за коя да е от част от всички вътрешни (скрити) страни на икокореномическия предмет (които част от скрити страни като съвкупност образуват неговия икокореномически интат, т.е. икокореномическият интат е съвкупността от чак от всички всички икокореномически интуити); интуит на
икокореномическия предмет (вж. икокореномически контит). Икокореномическият интуит е общо понятие за коя да е от част от всички създаващи страни
на икокореномическия предмет и е източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда (вж. икокореномическо въздействие). Той е кое да е от
част от всички вътрешни съчетания (по силата на някакъв критерий) на компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия предмет (вж. икокореномически компонент), което го прави вътрешно такъв, какъвто е. По силата
на това му качество разновидности на икокореномическия интуит са икокореномическата същина (икокореномическият есконтент), икокореномическият
субстрат, икокореномическият смисъл, икокореномическото естество (икокореномическата природа) и т.н. Начинът на експлициране на икокореномическия интуит е съответстващият му икокореномически екстуит. Икокореномическият интуит и икокореномическият екстуит са понятия на частичната
конституираност на икокореномическия предмет* (partial constitution
/constitutivity/ of the ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият интуит се снема в икокореномическия екстуит: икокореномическият екстуит е икокореномическия интуит в снет вид. Първопричината на икокореномическия екстуит е скрита в икокореномическия интуит, а икокореномическият интуит [който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икокореномическия предмет] се разкрива чрез икокореномическия екстуит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност на
икокореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия интуит са обектният
икокореномически интуит* (object ecocorenomic intuite) (интуитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически интуит* (system
ecocorenomic intuite) (интуитът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНТУИТ (ecocorenomic intuite) (ки) – във:
икокореномически интуит;
типичен икокореномически интуит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (ecocorenomic incentite) – същото
като инцентитално икокореномическо участие.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ (ecocorenomic incentite) (ки) – във:
запасов икокореномически инцентит (същото като запасово инцентитално икокореномическо участие);
изпълнителен икокореномически инцентит (същото като изпълнително
инцентитално икокореномическо участие);
икокореномически инцентит (същото като инцентитално икокореномическо участие);
работен икокореномически инцентит (същото като работно инцентитално икокореномическо участие);
субстатен икокореномически инцентит (същото като субстатно инцентитално икокореномическо участие);
сустатантен икокореномически инцентит (същото като сустатантно
инцентитално икокореномическо участие);
сустатитен икокореномически инцентит (същото като сустатитно инцентитално икокореномическо участие);
съзидателен икокореномически инцентит (същото като съзидателно инцентитално икокореномическо участие);
сътворителен икокореномически инцентит (същото като сътворително
инцентитално икокореномическо участие);
творчески икокореномически инцентит (същото като творческо инцентитално икокореномическо участие);
унисъзидателен икокореномически инцентит (същото като унисъзидателно инцентитално икокореномическо участие).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОДИСПОЗИТ* (ecocorenomic codisposite) – вж.
[1] дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент и [2] дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОДИСПОЗИТ (ecocorenomic codisposite) (ки) –
във:
икокореномически кодиспозит (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически кодиспозит (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОЗАПАС* (ecocorenomic costock) – същото като
запасов икокореномически контив (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент и икокореномически ексосубстрат и икокореномически ексосуперстрат).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНАНТ* (ecocorenomic conant) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически конант и икотехномически конант (общо понятие за икореномически конант и
икоуниреномически конант, които са негови разновидности); общо понятие за
икокореномически интит и икокореномически екстит, които са негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия конат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа монада, в частност на
конатна двустепенна икокореномическа монада); общо понятие или за единна
частична вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща
конституираност), или за единна частична външна конституираност
(единна частична външнопредставена конституираност) на икокореномическия
предмет. Разновидности на икокореномическия конант са икокореномическият есфеноформатинт, икокореномическият сустратинт, икокореномическият сусенсинт, икокореномическият реалититинт и т.н. Вж. икокореномически контит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНАНТ (ecocorenomic conant) (ки) – във:
икокореномически конант;
типичен икокореномически конант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНАТ* (ecocorenomic conate), конатна двустепенна икокореномическа монада, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически конат и икотехномически
конат (общо понятие за икореномически конат и икоуниреномически конат,
които са негови разновидности); двустепенна икокореномическа монада
(двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е конатна двустепенна икокореномическа монада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически интит и икокореномически екстит, между които има отношения
на определящо и решаващо в икокореномиката. Всеки икокореномически
предмет може да се интерпретира по определен признак като икокореномически конат, т.е. като диалектически противоречиво единство на интит [който е
негова единна частична вътрешна (скрита) конституираност, единна частична
вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заоби111
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------калящата го среда] и екстит [който е негова единна частична външна (разкрита) конституираност, единна частична външна усвояваща страна като начин за
непосредствено оказване на тези въздействия]. Икокореномическият интит е
първичен и определящ по отношение на икокореномическия екстит; той
едновременно е интит на икокореномическия предмет и начин на имплициране на екстита на икокореномическия предмет. Икокореномическият екстит е
вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия интит; той едновременно е екстит на икокореномическия предмет и начин на експлициране на
интита на икокореномическия предмет. Разновидности на икокореномическия
конат са икокореномическият есфеноформатит, икокореномическият сустратит, икокореномическият сусенсит, икокореномическият реалититит и
т.н. Вж. икокореномически контит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНАТ (ecocorenomic conate) (ки) – във:
икокореномически конат;
типичен икокореномически конат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИАНТ* (ecocorenomic constiant) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически констиант и икотехномически констиант (общо понятие за икореномически констиант и икоуниреномически констиант, които са негови разновидности); общо понятие за икокореномически инститит и икокореномически
ексститит, които са негови разновидности и които като двойка образуват
икокореномическия констиат (последният в качеството му на двустепенна
икокореномическа монада, в частност на констиатна двустепенна икокореномическа монада); общо понятие или за единна вътрешна конституираност
(единна вътрешноприсъща конституираност), или за единна външна конституираност (единна външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет. Вж. икокореномически конститит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИАНТ (ecocorenomic constiant) (ки) –
във:
икокореномически констиант;
типичен икокореномически констиант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИАТ* (ecocorenomic constiate), констиатна двустепенна икокореномическа монада, (*) – комбинация (съчетание
или включваща икономическа дизюнкция) от икономически констиат и ико112
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномически констиат (общо понятие за икореномически констиат и икоуниреномически констиат, които са негови разновидности); двустепенна икокореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат,
така че е констиатна двустепенна икокореномическа монада), състояща се от
взаимодействащи си икокореномически инститит и икокореномически ексститит, между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката. Всеки икокореномически предмет може да се интерпретира по определен признак като икокореномически констиат, т.е. като диалектически
противоречиво единство на инститит [който е негова единна вътрешна (скрита) конституираност, единна вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и ексститит [който е негова
единна външна (разкрита) конституираност, единна външна усвояваща страна
като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икокореномическият инститит е първичен и определящ по отношение на икокореномическия ексститит; той едновременно е инститит на икокореномическия предмет и
начин на имплициране на ексститита на икокореномическия предмет. Икокореномическият ексститит е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия инститит; той едновременно е ексститит на икокореномическия
предмет и начин на експлициране на инститита на икокореномическия предмет. Вж. икокореномически конститит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИАТ (ecocorenomic constiate) (кд) – във:
икокореномически констиат;
типичен икокореномически констиат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТИТ* (ecocorenomic constitite) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически конститит и икотехномически конститит (общо понятие за икореномически конститит и икоуниреномически конститит, които са негови разновидности); икокореномически предмет като цялостност на икокореномически
инститит и икокореномически ексститит, като цялостност на своята единна
вътрешна и единна външна страна; единна цялостна конституираност
(единна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в
човешкото съзнание] или още единна цялостна икокореномическа конституираност* (united entire ecocorenomic constitution /constitutivity/); понятие за
113
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единството от всички цялости от вътрешните (скритите) и съответстващите им
външни (разкрити) страни на икокореномическия предмет [които (цялости) са
икокореномическите конституити, т.е. икокореномическият конститит е единството на всички икокореномически конституити]; икокореномически предмет
в неговата пълна диалектическа завършеност. Икокореномическият конститит
е единството на всички цялости от някакви създаващи и съответстващи им усвояващи страни на икокореномическия предмет. Той е единството от всички
цялости от вътрешни и външни съчетания (по силата на определени критерии)
на компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия предмет (вж.
икокореномически компонент), което (единство) го прави единно цялостно такъв, какъвто е. По силата на това му качество разновидностите на икокореномическия конституит, които изграждат единния икокореномически конститит
(както и съответстващите им конституитити, които са отделни разновидности на икокореномическия конституит), са икокореномическият диспозит,
икокореномическият специфит, икокореномическият сустит и т.н. В границите на икокореномическия конститит икокореномическият инститит и икокореномическият ексститит са понятия на единната конституираност на икокореномическия предмет* (united constitution /constitutivity/ of the
ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият инститит се
снема в икокореномическия ексститит: икокореномическият ексститит е икокореномическия инститит в снет вид. Първопричината на икокореномическия
ексститит е скрита в икокореномическия инститит, а икокореномическият инститит [който е първичната (примитивната) и определящата единна цялостна
конституираност на икокореномическия предмет] се разкрива чрез икокореномическия ексститит [която е вторичната (производната) и решаващата единна
цялостна конституираност на икокореномическия предмет] (вж. определящо и
решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномически
конститит са обектният икокореномически конститит* (object ecocorenomic constitite) (констититът на икокореномическия обект) и системният икокореномически конститит* (system ecocorenomic constitite) (констититът на икокореномическата система).
Понятията, свързани с икокореномическия конститит, са посочени във
фиг. 1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка –
знак за група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на
единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите –
идентични понятия; ИКР означава икокореномически). Към икокореномичес114
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ките институтити (които са отделни разновидности на икокореномическия
институит) се числят икокореномическата същност, икокореномическото
съдържание, икокореномическата субстанция, икокореномическото качество, икокореномическата необходимост и т.н.; към икокореномическите ексститутити (които са отделни разновидности на икокореномическия ексституит) се числят икокореномическото явление, икокореномическата форма,
икокореномическата суперстанта, икокореномическото количество, икокореномическата случайност и т.н.; към икокореномическите конститутианти
(които са отделни разновидности на икокореномическия конституфант) се
числят икокореномическият диспозант, икокореномическият специфант, икокореномическият сустант и т.н.; към икокореномическите конститутиати
(които са отделни разновидности на икокореномическия конституфикант) се
числят икокореномическият диспозат, икокореномическият специфат, икокореномическият сустат и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКР конституант

ИКР институит

ИКР ексституит

ИКР конституфант

ИКР конституат
ИКР конституфикант

ИКР
конституит

ИКР конститутианти 1, 2,
3 и т.н.

ИКР институтити
1, 2, 3 и
т.н.

ИКР ексститутити
1, 2, 3 и
т.н.

ИКР конститутиати 1, 2, 3
и т.н.

ИКР конститутити 1, 2, 3 и т.н.

ИКР конституфат
ИКР конститутант

ИКР институтат

ИКР ексститутат

ИКР конституфикат
ИКР конститутатат

ИКР конститутат
ИКР констиант

ИКР инститит

ИКР ексститит

ИКР констифант

ИКР констиат
ИКР констификант

ИКР конститит
Фиг. 1. Икокореномически конститит (като разновидност на пълния диалектически
икокореномически ингредиент) и понятия, свързани с него (всички те са основни
термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТИТ (ecocorenomic constitite) (ки) –
във:
икокореномически конститит;
типичен икокореномически конститит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУАНТ* (ecocorenomic constituant),
икокореномически конституфант, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически конституант и икотехномически конституант (общо понятие за икореномически конституант и икоуниреномически конституант, които са негови разновидности); общо понятие
за икокореномически институит и икокореномически ексституит, които са
негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия конституат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа монада, в частност на конституатна двустепенна икокореномическа монада);
общо понятие или за вътрешна конституираност (вътрешноприсъща конституираност), или за външна конституираност (външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет. Тъй като икокореномическият институит е общо понятие за икокореномическа същност, икокореномическо съдържание, икокореномическа субстанция, икокореномическо качество, икокореномическа необходимост и т.н., а икокореномическият ексституит е общо
понятие за икокореномическо явление, икокореномическа форма, икокореномическа суперстанта, икокореномическо количество, икокореномическа случайност и т.н., икокореномическият конституант е общо понятие за тях и затова се покрива с понятието за икокореномически конституфант. Вж. икокореномически конститит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУАНТ (ecocorenomic constituant) (ки)
– във:
икокореномически конституант;
типичен икокореномически конституант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУАТ* (ecocorenomic constituate), конституатна двустепенна икокореномическа монада, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически конституат
и икотехномически конституат (общо понятие за икореномически конституат и икоуниреномически конституат, които са негови разновидности); двустепенна икокореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически
формат, така че е конституатна двустепенна икокореномическа монада), със117
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тояща се от взаимодействащи си икокореномически институит и икокореномически ексституит, между които има отношения на определящо и решаващо
в икокореномиката. Всеки икокореномически предмет може да се интерпретира по определен признак като икокореномически конституат, т.е. като диалектически противоречиво единство на институит [който е негова вътрешна
(скрита) конституираност, вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и ексституит [който е негова
външна (разкрита) конституираност, външна усвояваща страна като начин за
непосредствено оказване на тези въздействия]. Икокореномическият институит е първичен и определящ по отношение на икокореномическия екституит;
той едновременно е институит на икокореномическия предмет и начин на имплициране на ексституита на икокореномическия предмет. Икокореномическият ексституит е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия
институит; той едновременно е ексституит на икокореномическия предмет и
начин на експлициране на институита на икокореномическия предмет. Вж.
икокореномически конститит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУАТ (ecocorenomic constituate) (ки) –
във:
икокореномически конституат;
типичен икокореномически конституат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУИТ* (ecocorenomic constituite),
предметен икокореномически конституит, (*) – комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от икономически конституит и икотехномически конституит (общо понятие за икореномически конституит и икоуниреномически конституит, които са негови разновидности); икокореномически предмет като цялостност от икокореномически институит и икокореномически ексституит, като цялостност на някаква своя вътрешна и външна
страна; цялостна конституираност (вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на
обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още цялостна икокореномическа
конституираност*
(entire
ecocorenomic
constitution
/constitutivity/); общо понятие за коя да е от всички цялости от някаква вътрешна (скрита) и съответстваща му външна (разкрита) страна на икокореномическия предмет [които (цялости) като съвкупност образуват икокореномически
118
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------конститутат, т.е. икокореномическият конститутат е съвкупността от всички
икокореномически конституити] (вж. икокореномически конститит). Отделният вид цялост от някаква вътрешна и съответстваща му външна страна на
икокореномическия предмет (отделната разновидност на икокореномическия
конституит) се определя като икокореномически конститутит. Икокореномическият конституит е общо понятие за кое да е от всички цялости от някаква
създаваща и съответстваща му усвояваща страна на икокореномическия предмет. Той е кое да е от всички цялости от вътрешно и външно съчетание (по силата на някакъв критерий) на компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия предмет (вж. икокореномически компонент), което го прави цялостно такъв, какъвто е. По силата на това му качество разновидности (конститутити) на икокореномическия конституит са икокореномическият диспозит, икокореномическият специфит, икокореномическият сустит и т.н. В
границите на икокореномическия конституит икокореномическият институит
и икокореномическият ексституит са понятия на конституираността на икокореномическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic
thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища)
на тази конституираност. Икокореномическият институит се снема в икокореномическия ексституит: икокореномическият ексституит е икокореномическия
институит в снет вид. Първопричината на икокореномическия ексституит е
скрита в икокореномическия институит, а икокореномическият институит
[който е първичната (примитивната) и определящата конституираност на икокореномическия предмет] се разкрива чрез икокореномическия ексституит
[която е вторичната (производната) и решаващата конституираност на икокореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на предметния икокореномически конституит са обектният икокореномически конституит* (object ecocorenomic constituite) (конституитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически
конституит* (system ecocorenomic constituite) (конституитът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУИТ (ecocorenomic constituite) (ки) –
във:
икокореномически конституит;
предметен икокореномически конституит (същото като икокореномически конституит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предметен типичен икокореномически конституит (същото като типичен икокореномически конституит);
типичен икокореномически конституит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУТАНТ* (ecocorenomic constitutant)
(*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически конститутант и икотехномически конститутант (общо понятие
за икореномически конститутант и икоуниреномически конститутант, които са негови разновидности); общо понятие за икокореномически институтат
и икокореномически ексститутат, които са негови разновидности и които
като двойка образуват икокореномическия конститутатат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа мултиада, в частност на конститутататна двустепенна икокореномическа мултиада); общо понятие или
за съвкупностна вътрешна конституираност (съвкупностна вътрешноприсъща конституираност), или за съвкупностна външна конституираност
(съвкупностна външнопредставена конституираност) на икокореномическия
предмет. Вж. икокореномически конститит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУТАНТ (ecocorenomic constitutant)
(ки) – във:
икокореномически конститутант;
типичен икокореномически конститутант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУТАТ* (ecocorenomic constitutate) (*)
– комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически конститутат и икотехномически конститутат (общо понятие за
икореномически конститутат и икоуниреномически конститутат, които са
негови разновидности); икокореномически предмет като цялостност от икокореномически институат и икокореномически ексституат, като цялостност на
някаква своя съвкупностна вътрешна и външна страна; съвкупност от всички
цялостни конституираности (вътрешноприсъщи и външнопредставени
съвкупностни конституираности) на икокореномическия предмет [в т.ч. на
икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като
негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още съвкупностна цялостна икокореномическа конституираност* (totalitiary entire
ecocorenomic constitution /constitutivity/); понятие за съвкупността от цялостите
от всички вътрешни (скрити) и съответстваща им външни (разкрити) страни на
икокореномическия предмет [които (цялости) като съвкупност образуват ико120
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кореномически конститутат, т.е. икокореномическият конститутат е съвкупността от всички икокореномически конституити] (вж. икокореномически конститит). Икокореномическият конститутат е семейство от цялостите от всички създаващи и съответстващи им усвояващи страни на икокореномическия
предмет. Той е съвкупността от цялостите от всички вътрешни и външни съчетания (по силата на определени критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия предмет (вж. икокореномически компонент), която
(съвкупност) го прави цялостно съвкупностен такъв, какъвто е. По силата на
това му качество съставки на икокореномическия конститутат са икокореномическият диспозит, икокореномическият специфит, икокореномическият
сустит и т.н. В границите на икокореномическия конститутат икокореномическият институтат и икокореномическият ексститутат са понятия на съвкупностната конституираност на икокореномическия предмет* (totalitiary constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic thing), като в частност представляват
относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият институтат се снема в икокореномическия ексститутат: икокореномическият ексститутат е икокореномическия институтат в снет вид. Първопричината на икокореномическия ексституат е скрита в икокореномическия
институат, а икокореномическият институтат [който е първичната (примитивната) и определящата съвкупностна конституираност на икокореномическия
предмет] се разкрива чрез икокореномическия ексститутат [която е вторичната
(производната) и решаващата съвкупностна конституираност на икокореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни
разновидности на икокореномическия конститутат са обектният икокореномически конститутат* (object ecocorenomic constitutate) (конститутатът на
икокореномическия обект) и системният икокореномически конститутаит* (system ecocorenomic constitutate) (конститутатът на икокореномическата
система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУТАТ (ecocorenomic constitutate) (ки)
– във:
икокореномически конститутат;
типичен икокореномически конститутат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУТАТАТ* (ecocorenomic constitutatate), конститутататна двустепенна икокореномическа мултиада, (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономи121
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески конститутатат и икотехномически конститутатат (общо понятие за
икореномически конститутатат и икоуниреномически конститутатат, които са негови разновидности); двустепенна икокореномическа мултиада
(двустепенен многоравнищен диалектически формат, така че е конститутататна двустепенна икокореномическа мултиада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически институтат и икокореномически ексститутат,
между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката.
Всеки икокореномически предмет може да се интерпретира по определен
признак като икокореномически конститутатат, т.е. като диалектически противоречиво единство на институтат [който е негова съвкупностна вътрешна
(скрита) конституираност, съвкупностна вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и ексститутат
[който е негова съвкупностна външна (разкрита) конституираност, съвкупностна външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези
въздействия]. Икокореномическият институтат е първичен и определящ по отношение на икокореномическия екститутат; той едновременно е институтат на
икокореномическия предмет и начин на имплициране на ексститутата на икокореномическия предмет. Икокореномическият ексститутат е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия институтат; той едновременно е
ексститутат на икокореномическия предмет и начин на експлициране на институтата на икокореномическия предмет. Вж. икокореномически конститит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУТАТАТ (ecocorenomic constitutatate)
(ки) – във:
икокореномически конститутатат;
типичен икокореномически конститутатат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУТИАНТ* (ecocorenomic constitutiant)
(*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически конститутиант и икотехномически конститутиант (общо понятие за икоуниномически конститутиант и икоуниреномически конститутиант, които са негови разновидности); общо понятие за икокореномически институтит и икокореномически ексститутит, които са негови разновидности
и които като двойка образуват икокореномическия конститутиат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа монада, в частност на
конститутиатна двустепенна икокореномическа монада); общо понятие или
за отделна вътрешна конституираност (отделна вътрешноприсъща консти122
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------туираност), или за отделна външна конституираност (отделна външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет. Тъй като икокореномически институтити са икокореномическата същност, икокореномическото съдържание, икокореномическата субстанция, икокореномическото качество, икокореномическата необходимост и т.н., а икокореномически ексститутити са икокореномическото явление, икокореномическата форма, икокореномическата суперстанта, икокореномическото количество, икокореномическата случайност и т.н., икокореномическият конститутиант е общо понятие за всички тях. Вж. икокореномически конститит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУТИАНТ (ecocorenomic constitutiant)
(ки) – във:
икокореномически конститутиант;
типичен икокореномически конститутиант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУТИАТ* (ecocorenomic constitutiate),
конститутиатна двустепенна икокореномическа монада, (*) – комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически конститутиат и икотехномически конститутиат (общо понятие за икореномически конститутиат и икоуниреномически конститутиат, които са негови
разновидности); двустепенна икокореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е конститутиатна двустепенна
икокореномическа монада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически институтит и икокореномически конститутит, между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката. Всеки икокореномически предмет може да се интерпретира по определен признак като икокореномически конститутиат, т.е. като диалектически противоречиво единство на
институит [който е негова отделна вътрешна (скрита) конституираност, отделна вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и ексститутит [който е негова отделна външна (разкрита) конституираност, отделна външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икокореномическият институтит е
първичен и определящ по отношение на икокореномическия екститутит; той
едновременно е институтит на икокореномическия предмет и начин на имплициране на ексститутита на икокореномическия предмет. Икокореномическият
ексститутит е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия институит; той едновременно е ексститутит на икокореномическия предмет и на123
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чин на експлициране на институтита на икокореномическия предмет. Вж. икокореномически конститит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУТИАТ (ecocorenomic constitutiate)
(ки) – във:
икокореномически конститутиат;
типичен икокореномически конститутиат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУТИТ* (ecocorenomic constitutite),
предметен икокореномически конституит, (*) – комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от икономически конститутит и икотехномически конститутит (общо понятие за икореномически конститутит
и икоуниреномически конститутит, които са негови разновидности); икокореномически предмет като цялостност от икокореномически институтит и
икокореномически ексститутит, като отделна цялостност на някаква своя
вътрешна и външна страна; отделна цялостна конституираност (вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия
предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още отделна цялостна икокореномическа конституираност* (entire ecocorenomic constitution /constitutivity/); отделна цялост от някаква вътрешна (скрита) и съответстваща му външна (разкрита) страна на икокореномическия предмет; отделна разновидност на икокореномическия конституит
(вж. икокореномически конститит). Икокореномическият конститутит е цялост от някаква създаваща и съответстваща му усвояваща страна на икокореномическия предмет. Той е някаква цялост от вътрешно и външно съчетание
(по силата на някакъв критерий) на компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия предмет (вж. икокореномически компонент), което го прави
цялостно такъв, какъвто е. По силата на това му качество конститутити (разновидности на икокореномическия конституит) са икокореномическият диспозит, икокореномическият специфит, икокореномическият сустит и т.н. В
границите на икокореномическия конститутит икокореномическият институтит и икокореномическият ексститутит са понятия на конституираността на
икокореномическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic
thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища)
на тази конституираност. Икокореномическият институтит се снема в икокореномическия ексститутит: икокореномическият ексститутит е икокореноми124
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия институтит в снет вид. Първопричината на икокореномическия ексституит е скрита в икокореномическия институит, а икокореномическият институтит се разкрива чрез икокореномическия ексститутит. Основни разновидности на икокореномическия конститутит са обектният икокореномически конститутит* (object ecocorenomic constitutite) (конститутитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически конститутит*
(system ecocorenomic constitutite) (конститутитът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУТИТ (ecocorenomic constitutite) (ки)
– във:
икокореномически конститутит;
типичен икокореномически конститутит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУФАНТ* (ecocorenomic constitufant),
икокореномически конституант, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически конституфант и икотехномически конституфант (общо понятие за икореномически конституфант и икоуниреномически конституфант, които са негови разновидности); общо понятие за всички икокореномически конститутианти, които са негови разновидности и които като съвкупност образуват икокореномическия конституфат (последният в качеството му на едностепенна икокореномическа мултиада, в частност на конституфатна едностепенна икокореномическа мултиада). Тъй като първият икокореномически конститутиант е общо понятие за
икокореномическа същност и икокореномическо явление, вторият икокореномически конститутиант е общо понятие за икокореномическо съдържание и
икокореномическа форма, третият – за икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта, четвъртият – за икокореномическо качество и икокореномическо количество, петият – за икокореномическа необходимост и
икокореномическа случайност, и т.н., икокореномическият конституфант е
общо понятие за всички тях и затова се покрива с понятието за икокореномически конституант. Вж. икокореномически конститит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУФАНТ (ecocorenomic constitufant)
(ки) – във:
икокореномически конституфант;
типичен икокореномически конституфант.
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУФАТ* (ecocorenomic constitufate),
конституфатна едностепенна икокореномическа мултиада, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически
конституфат и икотехномически конституфат (общо понятие за икореномически конституфат и икоуниреномически конституфат, които са негови
разновидности); съвкупност от всички икокореномически конститутианти и
затова е едностепенна икокореномическа мултиада, в частност – конституфатна едностепенна икокореномическа мултиада. Тъй като първият икокореномически конститутиант е икокореномическият диспозант като общо понятие за икокореномическа същност и икокореномическо явление, вторият икокореномически конститутиант е икокореномическият специфант като общо
понятие за икокореномическо съдържание и икокореномическа форма, третият
е икокореномическият сустант като общо понятие за икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта и т.н., икокореномическият конституфат е съвкупността от тези общи понятия. Вж. икокореномически конститит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУФАТ (ecocorenomic constitufate) (ки)
– във:
икокореномически конституфат;
типичен икокореномически конституфат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУФИКАНТ* (ecocorenomic constituficant) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономически конституфикант и икотехномически конституфикант (общо
понятие за икореномически конституфикант и икоуниреномически конституфикант, които са негови разновидности (то е или икономически конституфикант, или икотехномически конституфикант, но не и двата заедно в тяхното
цялостно единство); общо понятие за всички икокореномически конститутиати, които са негови разновидности и които от своя страна като двойки (от
икокореномически институтити и икокореномически ексститутити) и като
съвкупност образуват икокореномическия конституфикат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа мултиада, в частност на конституфикатна двустепенна икокореномическа мултиада). Вж. икокореномически конститит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУФИКАНТ (ecocorenomic constituficant) (ки) – във:
126
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномически конституфикант;
типичен икокореномически конституфикант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУФИКАТ* (ecocorenomic constituficat), конституфикатна двустепенна икокореномическа мултиада, (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически конституфикат и икотехномически конституфикат (общо понятие за
икореномически конституфикат и икоуниреномически конституфикат, които са негови разновидности); съвкупност от всички икокореномически конститутиати (като двойки от икокореномически институтити и икокореномически ексститутити) и затова е двустепенна икокореномическа мултиада, в
частност конституфикатна двустепенна икокореномическа мултиада). Вж.
икокореномически конститит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИТУФИКАТ (ecocorenomic constituficat)
(ки) – във:
икокореномически конституфикат;
типичен икокореномически конституфикат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИФАНТ* (ecocorenomic constifante), констифантна едностепенна икокореномическа монада, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически констифант и икотехномически констифант (общо понятие за икореномически констифант и икоуниреномически констифант, които са негови разновидности);
единство от всички икокореномически конститутианти и затова е едностепенна икокореномическа монада, в частност – констифантна едностепенна
икокореномическа мултиада. Тъй като първият икокореномически конститутиант е икокореномическият диспозант като общо понятие за икокореномическа същност и икокореномическо явление, вторият икокореномически конститутиант е икокореномическият специфант като общо понятие за икокореномическо съдържание и икокореномическа форма, третият е икокореномическият сустант като общо понятие за икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта и т.н., икокореномическият конституфант е единството от тези общи понятия. Вж. икокореномически конститит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИФАНТ (ecocorenomic constifante) (ки) –
във:
икокореномически констифант;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икокореномически констифант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИФИКАНТ* (ecocorenomic constificant),
констификантна двустепенна икокореномическа монада, (*) – комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически констификант и икотехномически констификант (общо понятие за икореномически констификант и икоуниреномически констификант, които са негови
разновидности); единство от всички икокореномически конститутиати (като
двойки от икокореномически институтити и икокореномически ексститутити) и затова е двустепенна икокореномическа монада, в частност констификантна двустепенна икокореномическа монада). Вж. икокореномически
конститит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНСТИФИКАНТ (ecocorenomic constificant)
(ки) – във:
икокореномически констификант;
типичен икокореномически констификант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТАТ* (ecocorenomic contate) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически
контат и икотехномически контат (общо понятие за икореномически контат и икоуниреномически контат, които са негови разновидности); икокореномически предмет като цялостност от икокореномически интат и икокореномически екстат, като цялостност на някаква своя частична съвкупностна
вътрешна и външна страна; съвкупност на част от цялостните конституираности (от вътрешноприсъщите и външнопредставените конституираности)
на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още частична съвкупностна цялостна
икокореномическа конституираност* (partial totalitiary entire ecocorenomic
constitution /constitutivity/); понятие за частична съвкупност на цялостите от
вътрешните (скритите) и съответстващате им външни (разкрити) страни на
икокореномическия предмет [които (цялости) като частична съвкупност образуват икокореномически контат, т.е. икокореномическият контат е част от съвкупността на икокореномическите конституити] (вж. икокореномически контит). Икокореномическият контат е семейство от цялостите част от създаващите и съответстващите им усвояващи страни на икокореномическия предмет.
Той е част от съвкупността от цялостите вътрешните и външните съчетания
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(по силата на определени критерии) на компонентите (елементи и връзки) на
икокореномическия предмет (вж. икокореномически компонент), която (частична съвкупност) го прави цялостно частично съвкупностен такъв, какъвто е.
По силата на това му качество разновидности на икокореномическия контат са
икокореномическият есфеноформататат, икокореномическият сустрататат, икокореномическият сусенстатат, икокореномическият реалититатат и т.н. В границите на икокореномическия контат икокореномическият
интат и икокореномическият екстат са понятия на частичната съвкупностната конституираност на икокореномическия предмет* (partial totalitiary constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic thing), като в частност представляват
относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият интат се снема в икокореномическия екстат: икокореномическият екстат е икокореномическия интат в снет вид. Първопричината на икокореномическия екстат е скрита в икокореномическия интат, а икокореномическият интат [който е първичната (примитивната) и определящата частична съвкупностна конституираност на икокореномическия предмет] се разкрива чрез
икокореномическия екстат [която е вторичната (производната) и решаващата
частична съвкупностна конституираност на икокореномическия предмет] (вж.
определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия контат са обектният икокореномически контат* (object
ecocorenomic contate) (контатът на икокореномическия обект) и системният
икокореномически контат* (system ecocorenomic contate) (контатът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТАТ (ecocorenomic contate) (ки) – във:
икокореномически контат;
типичен икокореномически контат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИАНТ* (ecocorenomic contiant), икокореномически контифант, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически контиант и икотехномически контиант
(общо понятие за икореномически контиант и икоуниреномически контиант,
които са негови разновидности); общо понятие за икокореномически интуит и
икокореномически екстуит, които са негови разновидности и които като
двойка образуват икокореномическия контиат (последният в качеството му на
двустепенна икокореномическа монада, в частност на контиатна двустепенна
икокореномическа монада); общо понятие или за частична вътрешна конс129
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------титуираност (частчна вътрешноприсъща конституираност), или за частична
външна конституираност (частична външнопредставена конституираност)
на икокореномическия предмет. Тъй като икокореномическият инстуит е общо
част от понятията за икокореномическа същност, икокореномическо съдържание, икокореномическа субстанция, икокореномическо качество, икокореномическа необходимост и т.н., а икокореномическият екстуит е общо понятие
за част от понятията за икокореномическо явление, икокореномическа форма,
икокореномическа суперстанта, икокореномическо количество, икокореномическа случайност и т.н., икокореномическият контиант е общо понятие за тях
и затова се покрива с понятието за икокореномически контифант. Разновидности на икокореномическия контиант са икокореномическият есфеноформант, икокореномическият сустрант, икокореномическият сусенсант,
икокореномическият реалитант и т.н. Вж. икокореномически контит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИАНТ (ecocorenomic contiant) (ки) – във:
икокореномически контиант;
типичен икокореномически контиант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИАТ* (ecocorenomic contiate), контиатна
двустепенна икокореномическа монада, (*) – комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от икономически контиат и икотехномически контиат (общо понятие за икореномически контиат и икоуниреномически контиат, които са негови разновидности); двустепенна икокореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е
контиатна двустепенна икокореномическа монада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически интуит и икокореномически екстуит, между
които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката. Всеки
икокореномически предмет може да се интерпретира по определен признак
като икокореномически контиат, т.е. като диалектически противоречиво единство на интуит [който е негова частична вътрешна (скрита) конституираност,
частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия
върху заобикалящата го среда] и екстуит [който е негова частична външна
(разкрита) конституираност, частична външна усвояваща страна като начин за
непосредствено оказване на тези въздействия]. Икокореномическият интуит е
първичен и определящ по отношение на икокореномическия екстуит; той
едновременно е интуит на икокореномическия предмет и начин на имплициране на екстуита на икокореномическия предмет. Икокореномическият ексту130
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ит е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия интуит; той
едновременно е екстуит на икокореномическия предмет и начин на експлициране на интуита на икокореномическия предмет. Разновидности на икокореномическия контиат са икокореномическият есфеноформат, икокореномическият сустрат, икокореномическият сусенсат, икокореномическият реалитат
и т.н. Вж. икокореномически контит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИАТ (ecocorenomic contiate) (ки) – във:
икокореномически контиат;
типичен икокореномически контиат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИВ* (ecocorenomic conassets) [съкратено от
съдържателен икокореномически актив (contential ecocorenomic assets)] (*)
– икономически контив и икотехномически контив взети заедно в тяхното цялостно единство; типичен начин за означаване (на изразяване) на икокореномическото съдържание (т.е. е типично икокореномическо съдържание*
(ecocorenomic exocontent)]; вътрешно състояние (съдържание или вътрешноприсъщо състояние) на типичния икокореномически предмет и на икокореномическия актив; една от двете разновидности на типичния икокореномически
специфант (другата му разновидност е икокореномическият актив) и елемент
на типичния икокореномически специфат. Икокореномическият контив е
единството на всички съставни елементи на типичния икокореномически
предмет, на неговите свойства, вътрешни процеси и връзки и затова определя
неговата специфика (вж. специфика на икономическата система). Той е едната от двете разновидности на типичната икокореномическа същина и една от
двете разновидности на типичния икокореномически субстрат. Начинът на
съществуване на икокореномическия контив е икокореномическият актив.
Икокореномическият контив и икокореномическият актив са категории на
състоянието на типичния икокореномически предмет, като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на това състояние.
Икокореномическият контив се снема в икокореномическия актив: икокореномическият актив е икокореномическият контив в снет вид. Икокореномическият актив е скрит в икокореномическия контив, а икокореномическият
контив [който е първичното (примитивното) и определящото състояние на типичния икокореномически предмет] се разкрива чрез икокореномическия актив [който е вторичното (производното) и решаващото състояние на типичния
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж.
икокореномическа същина и икокореномическо проявление.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИВ (ecocorenomic conassets) (ки) – във:
запасов икокореномически контив (вж. икокореномически ексосубстрат и икокореномически ексосуперстрат);
икокореномически контив;
субстатен икокореномически контив (вж. икокореномически ексосубстрат и икокореномически ексосуперстрат);
феностен икокореномически контив (вж. икокореномическа ексосъщина
и икокореномическо ексопроявление);
ценностностен икокореномически контив (вж. икокореномическа ексосъщина и икокореномическо ексопроявление).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИТ* (ecocorenomic contite) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически
контит и икотехномически контит (общо понятие за икореномически контит и икоуниреномически контит, които са негови разновидности); икокореномически предмет като цялостност на икокореномически интит и икокореномически екстит, като цялостност на своята единна частична вътрешна и
единна частична външна страна; единна частична цялостна конституираност (единна частична вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на
икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно
отражение в човешкото съзнание] или още единна частична цялостна икокореномическа конституираност* (united partial entire ecocorenomic constitution /constitutivity/); понятие за единството на част от всички цялости от вътрешните (скритите) и съответстващите им външни (разкрити) страни на икокореномическия предмет [които (цялости) са икокореномическите ентуити, т.е.
икокореномическият контит е единството на част всички икокореномически
конституити]; икокореномически предмет в неговата частична диалектическа
завършеност. Икокореномическият контит е единството на част от всички цялости от някакви създаващи и съответстващи им усвояващи страни на икокореномическия предмет. Той е единството на част от всички цялости от вътрешни и външни съчетания (по силата на определени критерии) на компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия предмет (вж. икокореномически компонент), което (единство) го прави единно цялостно такъв, какъвто
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е. По силата на това му качество разновидностите на икокореномическия контуит, които изграждат единния икокореномически контит са икокореномическият есфеноформататит, икокореномическият сустрататит, икокореномическият сусенстатит, икокореномическият реалититатит и т.н. В границите на икокореномическия контит икокореномическият интит и икокореномическият екстит са понятия на единната частична конституираност на икокореномическия предмет* (united partial constitution /constitutivity/ of the
ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият интит се снема
в икокореномическия екстит: икокореномическият екстит е икокореномическия интит в снет вид. Първопричината на икокореномическия екстит е скрита
в икокореномическия интит, а икокореномическият интит [който е първичната
(примитивната) и определящата единна цялостна конституираност на икокореномическия предмет] се разкрива чрез икокореномическия екстит [която е
вторичната (производната) и решаващата единна цялостна конституираност на
икокореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномически контит са обектният икокореномически контит* (object ecocorenomic contite) (контитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически контит* (system
ecocorenomic contite) (контитът на икокореномическата система).
Понятията, свързани с икокореномическия контит, са посочени във фиг. 1
(където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка – знак за
група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите – идентични
понятия; ИКР означава икокореномически). Към икокореномическите институтити (които са отделни разновидности на икокореномическия интуит) се
числят икокореномическата същност, икокореномическото съдържание, икокореномическата субстанция, икокореномическото качество, икокореномическата необходимост и т.н.; към икокореномическите ексститутити (които
са отделни разновидности на икокореномическия екстуит) се числят икокореномическото явление, икокореномическата форма, икокореномическата суперстанта, икокореномическото количество, икокореномическата случайност и т.н.; към икокореномическите конститутити (които са отделни
разновидности на икокореномическия контуит) се числят икокореномическият диспозит, икокореномическият специфит, икокореномическият сустит и
т.н.; към икокореномическите конститутианти (които са отделни разновидности на икокореномическия контифант) се числят икокореномическият
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диспозант, икокореномическият специфант, икокореномическият сустант и
т.н.; към икокореномическите конститутиати (които са отделни разновидности на икокореномическия контификант) се числят икокореномическият
диспозат, икокореномическият специфат, икокореномическият сустат и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКР контиант

ИКР интуит

ИКР екстуит

ИКР контифант

ИКР контиат
ИКР контификант

ИКР контуит

Някои от
ИКР конститутианти 1, 2, 3
и т.н.

Някои от
ИКР институтити 1, 2,
3 и т.н.

Някои от
ИКР ексститутити
1, 2, 3 и т.н.

Някои от
ИКР конститутиати 1, 2, 3 и
т.н.

Някои от ИКР
конститутити 1,
2, 3 и т.н.

ИКР контифат

ИКР екстат

ИКР интат
ИКР контитант

ИКР контификат
ИКР контитатат

ИКР контат

ИКР конант

ИКР екстит

ИКР интит
ИКР конфант

ИКР конат
ИКР конфикант

ИКР контит
Фиг. 1. Икокореномически контит (като разновидност на частичния диалектически
икокореномически ингредиент) и понятия, свързани с него (всички те са основни
термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИТ (ecocorenomic contite) (ки) – във:
икокореномически контит;
типичен икокореномически контит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИТАНТ* (ecocorenomic contitant) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически контитант и икотехномически контитант (общо понятие за икореномически контитант и икоуниреномически контитант, които са негови разновидности); общо понятие за икокореномически интат и икокореномически екстат, които са негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия контитат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа мултиада, в частност на контитатна двустепенна икокореномическа мултиада); общо понятие или за частична съвкупностна вътрешна
конституираност (частична съвкупностна вътрешноприсъща конституираност), или за частична съвкупностна външна конституираност (частична
съвкупностна външнопредставена конституираност) на икокореномическия
предмет. Разновидности на икокореномическия контитант са икокореномическият есфеноформатант, икокореномическият сустратант, икокореномическият сусенстант, икокореномическият реалититант и т.н. Вж. икокореномически контит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИТАНТ (ecocorenomic contitant) (ки) – във:
икокореномически контитант;
типичен икокореномически контитант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИТАТАТ* (ecocorenomic contitatate), контитататна двустепенна икокореномическа мултиада, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически контитатат и икотехномически контитатат общо понятие за икореномически контитатат и икоуниреномически контитатат, които са негови разновидности); двустепенна икокореномическа мултиада (двустепенен многоравнищен
диалектически формат, така че е контитататна двустепенна икокореномическа мултиада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически интат и икокореномически екстат, между които има отношения на определящо
и решаващо в икокореномиката. Всеки икокореномически предмет може да се
интерпретира по определен признак като икокореномически контитатат, т.е.
като диалектически противоречиво единство на интат [който е негова частична
съвкупностна вътрешна (скрита) конституираност, частична съвкупностна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и екстат [който е негова частична съвкупностна външна
(разкрита) конституираност, частична съвкупностна външна усвояваща страна
като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икокореномическият интат е първичен и определящ по отношение на икокореномическия
екстат; той едновременно е интат на икокореномическия предмет и начин на
имплициране на ексстата на икокореномическия предмет. Икокореномическият екстат е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия интат;
той едновременно е екстат на икокореномическия предмет и начин на експлициране на интата на икокореномическия предмет. Разновидности на икокореномическия контитатат са икокореномическият есфеноформатат, икокореномическият сустратат, икокореномическият сусенстат, икокореномическият реалититат и т.н. Вж. икокореномически контит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИТАТАТ (ecocorenomic contitatate) (ки) –
във:
икокореномически контитатат;
типичен икокореномически контитатат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИФАНТ* (ecocorenomic contifant), икокореномически контиант, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически контифант и икотехномически контифант (общо понятие за икореномически контифант и икоуниреномически
контифант, които са негови разновидности); общо понятие за част от всички
икокореномически конститутианти, които са негови разновидности и които
като съвкупност образуват икокореномическия контифат (последният в качеството му на едностепенна икокореномическа мултиада, в частност на контифатна едностепенна икокореномическа мултиада). Тъй като първият икокореномически конститутиант е общо понятие за икокореномическа същност
и икокореномическо явление, вторият икокореномически конститутиант е общо
понятие за икокореномическо съдържание и икокореномическа форма, третият
– за икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта, четвъртият – за икокореномическо качество и икокореномическо количество, петият
– за икокореномическа необходимост и икокореномическа случайност, и т.н.,
икокореномическият контифант е общо понятие за част всички тях и затова се
покрива с понятието за икокореномически констиант. Разновидности на икокореномическия контифант са икокореномическият диспецифант, икокорено137
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическият специсустант, икокореномическият дисустант, икокореномическият тристрант и т.н. Вж. икокореномически контит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИФАНТ (ecocorenomic contifant) (ки) –
във:
икокореномически контифант;
типичен икокореномически контифант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИФАТ* (ecocorenomic contifate), контифатна едностепенна икокореномическа мултиада, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически контифат и
икотехномически контифат (общо понятие за икореномически контифат и
икоуниреномически контифат, които са негови разновидности); съвкупност от
част от всички икокореномически конститутианти и затова е едностепенна
икокореномическа мултиада, в частност – контифатна едностепенна икокореномическа мултиада. Тъй като първият икокореномически конститутиант е
икокореномическият диспозант като общо понятие за икокореномическа същност и икокореномическо явление, вторият икокореномически конститутиант е
икокореномическият специфант като общо понятие за икокореномическо съдържание и икокореномическа форма, третият е икокореномическият сустант като общо понятие за икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта и т.н., икокореномическият контифат е съвкупността на част
от тези общи понятия. Разновидности на икокореномическия контифат са икокореномическият диспецифат, икокореномическият специсустат, икокореномическият дисустат, икокореномическият тристрат и т.н. Вж. икокореномически контит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИФАТ (ecocorenomic contifate) (ки) – във:
икокореномически контифат;
типичен икокореномически контифат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИФИКАНТ* (ecocorenomic contificant) (*)
– комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически контификант и икотехномически контификант (общо понятие за
икореномически контификант и икоуниреномически контификант, които са
негови разновидности); общо понятие за част от всички икокореномически
конститутиати, които са негови разновидности и които от своя страна като
двойки (от икокореномически институтити и икокореномически ексститу138
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тити) и като съвкупност образуват икокореномическия контификат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа мултиада, в частност на контификатна двустепенна икокореномическа мултиада). Разновидности на икокореномическия контификант са икокореномическият диспецификант, икокореномическият специсустификант, икокореномическият дисустификант, икокореномическият тристратификант и т.н. Вж. икокореномически контит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИФИКАНТ (ecocorenomic contificant) (ки)
– във:
икокореномически контификант;
типичен икокореномически контификант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИФИКАТ* (ecocorenomic contituficat),
контификатна двустепенна икокореномическа мултиада, (*) – комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически контификат и икотехномически (общо понятие за икореномически контификат и
икоуниреномически контификат, които са негови разновидности); съвкупност
от част всички икокореномически конститутиати (като двойки от икокореномически институтити и икокореномически ексститутити) и затова е двустепенна икокореномическа мултиада, в частност контификатна двустепенна
икокореномическа м*ултиада). Разновидности на икокореномическия контификат са икокореномическият диспецификат, икокореномическият специсустификат, икокореномическият дисустификат, икокореномическият тристратификат и т.н. Вж. икокореномически контит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИФИКАТ (ecocorenomic contituficat) (ки) –
във:
икокореномически контификат;
типичен икокореномически контификат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТУИТ* (ecocorenomic contuite) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически
контуит и икотехномически контуит (общо понятие за икореномически контуит и икоуниреномически контуит, които са негови разновидности); икокореномически предмет като цялостност от икокореномически интуит и икокореномически екстуит, като цялостност на някаква своя частична вътрешна и
външна страна; частична цялостна конституираност (частична вътреш139
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия
предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още частична цялостна икокореномическа конституираност*
(partial entire ecocorenomic constitution /constitutivity/); общо понятие за коя да
е от част от всички цялости от някаква вътрешна (скрита) и съответстваща
му външна (разкрита) страна на икокореномическия предмет [които (цялости)
като съвкупност образуват икокореномически контат, т.е. икокореномическият контат е съвкупността от всички икокореномически контуити] (вж. икокореномически контит). Икокореномическият контуит е общо понятие за кое да
е от част от всички цялости от някаква създаваща и съответстваща му усвояваща страна на икокореномическия предмет. Той е кое да е от част от всички
цялости от вътрешно и външно съчетание (по силата на някакъв критерий) на
компонентите (елементи и връзки) на икокореномическия предмет (вж. икокореномически компонент), което го прави цялостно такъв, какъвто е. По силата
на това му качество разновидности на икокореномическия контуит са икокореномическият есфеноформит, икокореномическият сустрит, икокореномическият сусенсит, икокореномическият реалитит. В границите на икокореномическия контуит икокореномическият интуит и икокореномическият екстуит са
понятия на частичната конституираност на икокореномическия предмет*
(partial constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic thing), като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на тази конституираност. Икокореномическият интуит се снема в икокореномическия екстуит:
икокореномическият екстуит е икокореномическия интуит в снет вид. Първопричината на икокореномическия екстуит е скрита в икокореномическия
интуит, а икокореномическият интуит [който е първичната (примитивната) и
определящата конституираност на икокореномическия предмет] се разкрива
чрез икокореномическия екстуит [която е вторичната (производната) и решаващата конституираност на икокореномическия предмет] (вж. определящо и
решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномически
контуит са обектният икокореномически контуит* (object ecocorenomic
contuite) (контуитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически контуит* (system ecocorenomic contuite) (контуитът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТУИТ (ecocorenomic contuite) (ки) – във:
икокореномически контуит;
140

1807

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икокореномически контуит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНФАНТ* (ecocorenomic confante), конфантна
едностепенна икокореномическа монада, (*) – комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от икономически конфант и икотехномически конфант (общо понятие за икореномически конфант и икоуниреномически конфант, които са негови разновидности); единство на част от всички
икокореномически конститутианти и затова е едностепенна икокореномическа монада, в частност – конфантна едностепенна икокореномическа мултиада. Тъй като първият икокореномически конститутиант е икокореномическият диспозант като общо понятие за икокореномическа същност и икокореномическо явление, вторият икокореномически конститутиант е икокореномическият специфант като общо понятие за икокореномическо съдържание и
икокореномическа форма, третият е икокореномическият сустант като общо
понятие за икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта и
т.н., икокореномическият конфант е общо понятие за тях. Разновидности на
икокореномическия конфант са икокореномическият диспецифит, икокореномическият специсустит, икокореномическият дисустит, икокореномическият тристрит и т.н. Вж. икокореномически контит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНФАНТ (ecocorenomic confante) (ки) – във:
икокореномически конфант;
типичен икокореномически конфант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНФИКАНТ* (ecocorenomic conficant), конфикантна двустепенна икокореномическа монада, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически конфикант и
икотехномически конфикант (общо понятие за икореномически конфикант и
икоуниреномически конфикант, които са негови разновидности); единство на
част от всички икокореномически конститутиати (като двойки от икокореномически институтити и икокореномически ексститутити) и затова е двустепенна икокореномическа монада, в частност конфикантна двустепенна
икокореномическа монада). Разновидности на икокореномическия конфикант
са икокореномическият диспецифитит, икокореномическият специсустифитит, икокореномическият дисустфитит, икокореномическият тристратифитит и т.н. Вж. икокореномически контит.
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНФИКАНТ (ecocorenomic conficant) (ки) –
във:
икокореномически конфикант;
типичен икокореномически конфикант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОСУБСТАТ* (ecocorenomic cosubstatum) – същото като субстатен икокореномически контив (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент, икокореномически ексосубстрат и икокореномически ексосуперстрат).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОСУПЕРСТАТ* (ecocorenomic cosuperstate) (*)
– комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически косуперстат и икотехномически косуперстат [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
конфигурация* (ecocorenomic configuration) (вж. икономическа конфигурация),
която е образувана от взаимодействащи си икокореномическо съдържание и
икокореномическа суперстанта, всяко от които може да бъде както вход, така
изход на определена икокореномическа система* (ecocorenomic system).
Между тях има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката
(вж. определящо и решаващо в икономиката), като в тази икокореномическа
конфигурация икокореномическото съдържание е определящото, а икокореномическата суперстанта е решаващото. (Вж. икономически специсустификат.) Дадено икокореномическо съдържание може да се опредмети [това е косуперстационно икокореномическо опредметяване* (cosuperstational ecocorenomic objectification), което е разновидност на икокореномическото опредметяване* (ecocorenomic objectification) изобщо (вж. икономическото опредметяване)] в една или в повече от една взаимодействащи си икокореномически суперстанти, като се предполага, че съдържанието се опредметява (се
експлицира) с целия си обем във всяка една от супертантите поотделно (по това икокореномическият косуперстат се отличава от икокореномическия специфат: при последния при опредметяването си икокореномическото съдържание
разпределя своя обема между различните еднотипови форми). С този преход
невидимото и намиращо се в дълбочина икокореномическо съдържание се
трансформира (вж. икономическо преобразование) в една или повече от една
по-близки до видимостта икокореномически суперстанти. Това е суперстантно
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------опредметяване на икокореномическото съдържание, което показва, че икокореномическата суперстанта опосредствано (посредством икокореномическата
форма) е съдържателна икокореномическа суперстанта, че тя е опосредствена суперстанта на своето съдържание. Обратната на косуперстационното
опредметяване трансформация (като косуперстационно разпредметяване на
икокореномическите суперстанти в икокореномическо съдържание) е косуперстационно икокореномическо интензиониране* (cosuperstational ecocorenomic intensioning) [което е разновидност на икокореномическото интензиониране* (ecocorenomic intensioning) изобщо (вж. икономическо интензиониране)]. То е косуперстационно интензиониране на икокореномическата суперстанта (респ. суперстанти), което показва, че икокореномическото съдъжание опосредствено (посредством формата) е суперстантивно икокореномическо съдържание, че то е опосредствано съдържание на своята суперстанта.
Тук се разглежда случай на опредметяване на съдържанието в само една дадена суперстанта [суперстанта от даден тип, изразяваща някакъв етап от икокореномическата еволюция* (ecocorenomic evolution) (вж. икономическа евалюция)].
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОСУСТАТИТ* (ecocorenomic cosustatite) – вж.
дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОСУСТИТ* (ecocorenomic cosustite) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОСУСТИТ (ecocorenomic cosustite) (ки) – във:
икокореномически косустит (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически косустит (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОФЕНОМЕН* (ecocorenomic cophenomenon) –
вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ КОФЕНОМЕН (cophenomenon) (ки) – във:
икокореномически кофеномен (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически кофеномен (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ НАТУРИТАТ* (ecocorenomic naturitate) (*), натуритатна едностепенна икокореномическа триада, – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически натуритат и
икотехномически натуритат [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]; вид едностепенна икокореномическа триада
(едностепенен триравнищен диалектически формат, така че е натуритатна
едностепенна икокореномическа триада), състояща се от взаимодействащи си
икокореномическа същност, икокореномическо съдържание и икокореномическа субстанция, общо понятие за които е икокореномическото естество и
между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката
(вж. определящо и решаващо в икономиката). Всеки икокореномически предмет може да с е интерпретира като икокореномически натуритат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на същност (която е негова вътрешна
определеност), съдържание (което е негово вътрешно състояние) и субстанция
(която е негово вътрешно същество).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ НАТУРИТАТ (ecocorenomic naturitate) (ки) – във:
икокореномически натуритат;
типичен икокореномически натуритат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ НАТУРИТИТ* (ecocorenomic naturitite) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически натуритит и икотехномически натуритит (общо понятие за икореномически натуритит и икоуниленомически натуритит, които са негови разновидности); икокореномически предмет като единство от икокореномическа
същност, икокореномическо съдържание и икокореномическа субстанция
(които са видове икокореномически институтити), негова натурититна вътрешна (скрита) страна; турититна (частична и единна) вътрешна конституираност (натурититна вътрешноприсъща конституираност) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още натурититна (частична и единна) вътрешна
икокореномическа конституираност* [naturititive (partial and united) internal
ecocorenomic constitution /constitutivity/]; икокореномическа същност (като
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешна определеност), икокореномическо съдържание (като вътрешно състояние) и икокореномическа субстанция (като вътрешно същество) в тяхното
вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на три вътрешни икокореномически
страни на икокореномическата реалност, които взаимно се предполагат и отричат); единна (частична) вътрешна реалност на икокореномическия предмет. Натурититът е разновидност на икокореномическия интит. Основни разновидности на икокореномическия натуритит са обектният икокореномически натуритит* (object ecocorenomic naturitite) (натурититът на икокореномическия обект) и системният икокореномически натуритит* (system
ecocorenomic naturitite) (натурититът на икокореномическата система). Вж.
икокореномически реалититатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ НАТУРИТИТ (ecocorenomic naturitite) (ки) – във:
икокореномически натуритит;
икокореномически натуритит (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически натуритит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ НАТУРИТИТ* (ecocorenomic naturitite) (като
разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически натуритит и икотехномически натуритит (общо понятие за икореномически натуритит и икоуниленомически натуритит, които са негови разновидности); типичен икокореномически предмет като единство от икокореномическа същност, икокореномическо съдържание и икокореномическа субстанция (които са видове типични икокореномически институтити), негова
натурититна вътрешна (скрита) страна (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент); турититна (частична и единна) вътрешна конституираност (натурититна вътрешноприсъща конституираност) на типичния
икокореномически предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още натурититна (частична и единна)
вътрешна типична икокореномическа конституираност* [naturititive (partial and united) internal typical ecocorenomic constitution /constitutivity/]; икокореномическа същност (като вътрешна определеност), икокореномическо съдържание (като вътрешно състояние) и икокореномическа субстанция (като
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на
три вътрешни типични икокореномически страни на икокореномическата реалност, които взаимно се предполагат и отричат); единна (частична) вътрешна реалност на типичния икокореномически предмет. Натурититът е разновидност на типичния икокореномически интит. Основни разновидности на
икокореномическия натуритит са обектният икокореномически натуритит* (object ecocorenomic naturitite) (натурититът на икокореномическия
обект) и системният икокореномически натуритит* (system ecocorenomic
naturitite) (натурититът на икокореномическата система). Вж. икокореномически реалититатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБЕКТ (ecocorenomic object) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически обект и
икотехномически обект (общо понятие за икореномически обект и икоуниреномически обект, които са негови разновидности); икокореномически предмет
(някаква част от икоремическата действителност), който съществува извън
човешкото съзнание и представлява някакъв интерес за изследване, опериране
с нея, експлоатиране, управление и т.н; това, което противостои на икономическия субект, това, към което е насочена неговата предметно-практическа и
познавателна дейност. Относително обособена част от икокореномическото
битие (от икокореномиката) и затова се интерпретира като онтологично понятие. За разлика от него икокореномическата система (според К. Миркович) е
проективно икокореномическо отражение (projective ecocorenomic
reverberation /reflection/) на икокореномическия обект в човешкото съзнание
(индивидуално, групово или обществено), не съществува обективно, служи
като инструмент на човешкото познание и е гносеологично понятие. Даден
икокореномически обект е единствен, но той може да има различни отражения
в съзнанието в зависимост от обхвата и характера на отразяването и затова на
него да съответствува съвкупност от нееднакви икокореномически системи.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (ecocorenomic obtiincentite) –
същото като инцентитална икокореномическа заделеност и като инцентитално икокореномическо обтиучастие.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ (ecocorenomic obtiincentite)
(кд) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------запасова икокореномически обтиинцентит (същото като запасова инцентитална икокореномическа заделеност и като запасово инцентитално икокореномическо обтиучастие);
изпълнителен икокореномически обтиинцентит (същото като изпълнителна инцентитална икокореномическа заделеност и като изпълнително инцентитално икокореномическо обтиучастие);
икокореномически обтиинцентит (същото като инцентитална икокореномическа заделеност и като инцентитално икокореномическо обтиучастие);
работен икокореномически обтиинцентит (същото като работна инцентитална икокореномическа заделеност и като работно инцентитално икокореномическо обтиучастие);
субстатен икокореномически обтиинцентит (същото като субстатна
инцентитална икокореномическа заделеност и като субстатно инцентитално икокореномическо обтиучастие);
сустатантен икокореномически обтиинцентит (същото като сустатантна инцентитална икокореномическа заделеност и като сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие);
сустатитен икокореномически обтиинцентит (същото като сустатитна
инцентитална икокореномическа заделеност и като сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие);
съзидателен икокореномически обтиинцентит (същото като съзидателна
инцентитална икокореномическа заделеност и като съзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие);
сътворителен икокореномически обтиинцентит (същото като сътворителна инцентитална икокореномическа заделеност и като сътворително инцентитално икокореномическо обтиучастие);
творчески икокореномически обтиинцентит (същото като творческа инцентитална икокореномическа заделеност и като творческо инцентитално
икокореномическо обтиучастие);
унисъзидателен икокореномически обтиинцентит (същото като унисъзидателна инцентитална икокореномическа заделеност и като унисъзидателно
инцентитално икокореномическо обтиучастие).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИСУБСТАНТИТ*
(ecocorenomic
obtisubstantite) – същото като икокореномически обтит и като икокореномическо обтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИСУБСТАНТИТ
(ecocorenomic
obtisubstantite) (ки) – във:
запасов икокореномически обтисубстантит (същото като запасов икокореномически обтит и като запасово икоореномическо обтиучастие).
изпълнителен икокореномически обтисубстантит (същото като изпълнителен икокореномически обтит и като изпълнително икоореномическо обтиучастие).
икокореномически обтисубстантит (същото като икокореномически обтит и като икокореномическо обтиучастие);
работен икокореномически обтисубстантит (същото като работен икокореномически обтит и като работно икоореномическо обтиучастие).
субстатен икокореномически обтисубстантит (същото като субстатен
икокореномически обтит и като субстатно икоореномическо обтиучастие).
сустатантен икокореномически обтисубстантит (същото като сустатантен икокореномически обтит и като сустатантно икоореномическо
обтиучастие).
сустатитен икокореномически обтисубстантит (същото като сустатитен икокореномически обтит и като сустатитно икоореномическо обтиучастие).
съзидателен икокореномически обтисубстантит (същото като съзидателен икокореномически обтит и като съзидателно икоореномическо обтиучастие).
сътворителен икокореномически обтисубстантит (същото като сътворителен икокореномически обтит и като сътворително икоореномическо обтиучастие).
творчески икокореномически обтисубстантит (същото като творчески
икокореномически обтит и като творческо икоореномическо обтиучастие).
унисъзидателен икокореномически обтисубстантит (същото като унисъзидателен икокореномически обтит и като унисъзидателно икоореномическо
обтиучастие).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ* (ecocorenomic obtite), икокореномически обтисубстантит, (*) – вътрешен статут (вътрешно-присъщ статут) на
икокореномическия предмет (в т.ч. и на икокореномическия обект и на икокореномическата система, която е негово системно отражение в човешкото
съзнание) [или още вътрешен икокореномически статут* (internal
ecocorenomic statute)]; обтит на икокореномическия предмет (и обтит на субти148
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та на икокореномическия предмет). Той е комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икотехномическия обтиобективит (вж.
икотехномически обективит) и икономическия обтисубективит (вж. икономически субективит) (както и общо понятие за икореномически обтисубстантит (в т.ч. и за икономически обтисубективит и икотехномически обтиобективит) и икоуниреномически обтисубстантит, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където икономическият
обтисубективит е икономическа оценка на икотехномическия обтиобективит.
Икокореномическият обтит е такава субстантивностна оценка на икокореномическия предмет (респ. на икокореномическия ингредиент), дадена от икокореномическия субект, която е съобразена с (произтича от) някакъв научнообоснован обективен критерий (непосредствено непостижим за оценяващите
възможности на субекта), който (при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен
интерес: това е обективно-изисквана субстантивностна оценка или още
обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна оценка,
т.е. е обективно-субстантивностна икокореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical ecocorenomic appraisement [на която отговаря обективносубстантивностният икокореномически ингредиент, който е обективноизискван субстантивностен ингредиент или още обективно отражение на
обективно-необходимия субстантивностен ингредиент]; в този смисъл тя е
опосредствено-субстантивностна икокореномическа оценка (респ. опосредствено-субстантивностен икокореномически ингредиент).
Начинът на субективизиране на икокореномическия обтит е икокореномическият субтит (икокореномическият субтисубстантит). Икокореномическият обтит и икокореномическият субтит са категории на статута на икокореномическия предмет* (statute of the ecocorenomic thing), като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Икокореномическият обтит се снема в икокореномическия субтит: икокореномическият субтит е икокореномическия обтит в снет вид. Икокореномическият
субит е скрит в икокореномическия обтит, а икокореномическият обтит [който
е първичният (примитивният) и определящият статут на икокореномическия
предмет] се разкрива чрез икоконоремическия субтит [който е вторичният
(производният) и решаващият статут на икокореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Икокореномически обтит
Икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
икореномически
ингредиент)
(икореномически
субстантит;
икореномически
статит)

Икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
икоуниреномически
ингредиент)
(икоуниреномически
субстантит;
икоуниреномически
статит)

Икокореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
икокореномически
ингредиент)
(икокореномически
субстантит;
икокореномически
статит)

Обективен
икореномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
икореномически
ингредиент)
(икореномически
обтисубстантит;
икореномически
обтит)

Обективен
икоуниреномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
икоуниреномически
ингредиент)
(икоуниреномически
обтисубстантит;
икоуниреномически
обтит)

Обективен
икокореномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
икокореномически
ингредиент)
(икокореномически
обтисубстантит;
икокореномически
обтит)

Субективен
икореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
икореномически
ингредиент)
(икореномически
субтисубстантит;
икореномически
субтит)

Субективен
икоуниреномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
икоуниреномически
ингредиент)
(икоуниреномически
субтисубстантит;
икоуниреномически
субтит)

Субективен
икокореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
икокореномически
ингредиент)
(икокореномически
субтисубстантит;
икокореномически
субтит)

ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ (ecocorenomic obtite) (ки) – във:
запасов икокореномически обтит;
изпълнителен икокореномически обтит;
икокореномически обтит;
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------работен икокореномически обтит;
субстатен икокореномически обтит;
сустатантен икокореномически обтит;
сустатитен икокореномически обтит;
съзидателен икокореномически обтит;
сътворителен икокореномически обтит;
творчески икокореномически обтит;
унисъзидателен икокореномически обтит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ* (ecocorenomic obtitranscentite) – същото като трансцентитална икокореномическа заделеност и като трансцентитално икокореномическо обтиучастие.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ (ecocorenomic obtitranscentite) (ки) – във:
запасов икокореномически обтитрансцентит (същото като запасова
трансцентитална икокореномическа заделеност и като запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
изпълнителен икокореномически обтитрансцентит (същото като изпълнителна трансцентитална икокореномическа заделеност и като изпълнително трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
икокореномически обтитрансцентит (същото като трансцентитална
икокореномическа заделеност и като трансцентитално икокореномическо
обтиучастие);
работен икокореномически обтитрансцентит (същото като работна
трансцентитална икокореномическа заделеност и като работно трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
субстатен икокореномически обтитрансцентит (същото като субстатна трансцентитална икокореномическа заделеност и като субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
сустатантен икокореномически обтитрансцентит (същото като сустатантна трансцентитална икокореномическа заделеност и като сустатантно трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
сустатитен икокореномически обтитрансцентит (същото като сустатитна трансцентитална икокореномическа заделеност и като сустатитно
трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателен икокореномически обтитрансцентит (същото като съзидателна трансцентитална икокореномическа заделеност и като съзидателно
трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
сътворителен икокореномически обтитрансцентит (същото като сътворителна трансцентитална икокореномическа заделеност и като сътворително трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
творчески икокореномически обтитрансцентит (същото като творческа
трансцентитална икокореномическа заделеност и като творческо трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
унисъзидателен икокореномически обтитрансцентит (същото като унисъзидателна трансцентитална икокореномическа заделеност и като унисъзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (ecocorenomic obtiunicentite) – същото като уницентитална икокореномическа заделеност и като уницентитално икокореномическо обтиучастие.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ (ecocorenomic obtiunicentite)
(ки) – във:
запасов икокореномически обтиуницентит (същото като запасова уницентитална икокореномическа заделеност и като запасово уницентитално
икокореномическо обтиучастие);
изпълнителен икокореномически обтиуницентит (същото като изпълнителна уницентитална икокореномическа заделеност и като изпълнително
уницентитално икокореномическо обтиучастие);
икокореномически обтиуницентит (същото като уницентитална икокореномическа заделеност и като уницентитално икокореномическо обтиучастие);
работен икокореномически обтиуницентит (същото като работна уницентитална икокореномическа заделеност и като работно уницентитално
икокореномическо обтиучастие);
субстатен икокореномически обтиуницентит (същото като субстатна
уницентитална икокореномическа заделеност и като субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие);
сустатантен икокореномически обтиуницентит (същото като сустатантна уницентитална икокореномическа заделеност и като сустатантно
уницентитално икокореномическо обтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитен икокореномически обтиуницентит (същото като сустатитна уницентитална икокореномическа заделеност и като сустатитно уницентитално икокореномическо обтиучастие);
съзидателен икокореномически обтиуницентит (същото като съзидателна уницентитална икокореномическа заделеност и като съзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие);
сътворителен икокореномически обтиуницентит (същото като сътворителна уницентитална икокореномическа заделеност и като сътворително
уницентитално икокореномическо обтиучастие);
творчески икокореномически обтиуницентит (същото като творческа
уницентитална икокореномическа заделеност и като творческо уницентитално икокореномическо обтиучастие);
унисъзидателен икокореномически обтиуницентит (същото като унисъзидателна уницентитална икокореномическа заделеност и като унисъзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (ecocorenomic obticentite) – същото като центитална икокореномическа заделеност и като центитално икокореномическо обтиучастие.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ (ecocorenomic obticentite) (ки) –
във:
запасов икокореномически обтицентит (същото като запасова центитална икокореномическа заделеност и като запасово центитално икокореномическо обтиучастие);
изпълнителен икокореномически обтицентит (същото като изпълнителна
центитална икокореномическа заделеност и като изпълнително центитално
икокореномическо обтиучастие);
икокореномически обтицентит (същото като центитална икокореномическа заделеност и като центитално икокореномическо обтиучастие);
работен икокореномически обтицентит (същото като работна центитална икокореномическа заделеност и като работно центитално икокореномическо обтиучастие);
субстатен икокореномически обтицентит (същото като субстатна центитална икокореномическа заделеност и като субстатно центитално икокореномическо обтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантен икокореномически обтицентит (същото като сустатантна
центитална икокореномическа заделеност и като сустатантно центитално
икокореномическо обтиучастие);
сустатитен икокореномически обтицентит (същото като сустатитна
центитална икокореномическа заделеност и като сустатитно центитално
икокореномическо обтиучастие);
съзидателен икокореномически обтицентит (същото като съзидателна
центитална икокореномическа заделеност и като съзидателно центитално
икокореномическо обтиучастие);
сътворителен икокореномически обтицентит (същото като сътворителна центитална икокореномическа заделеност и като сътворително центитално икокореномическо обтиучастие);
творчески икокореномически обтицентит (същото като творческа центитална икокореномическа заделеност и като творческо центитално икокореномическо обтиучастие);
унисъзидателен икокореномически обтицентит (същото като унисъзидателна центитална икокореномическа заделеност и като унисъзидателно центитално икокореномическо обтиучастие).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ* (ecocorenomic thing) (същото като
икокореномическо нещо) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически предмет и икотехномически предмет;
икокореномическа категория* (ecocorenomic category) (вж. икономическа категория) от най-висока степен на общност, която означава наличието на някаква икокореномическа даденост, икокореномическо обстоятелство, икокореномически факт, икокореномически случай, икокореномическо положение и
т.н.; нещо, което има качествена и количествена икокореномическа определеност; отделна част, единица от съществуващото в икокореномиката; всичко в
икокореномиката, което може да се намира в отношение или да притежава някакви свойства; предмет на икокореномическо изследване и на икокореномическо управление. Икокореномическите предмети могат да бъдат както
материални, така и нематериални [в този смисъл използваното тук научно
понятие за икокореномически предмет (а то съответства на логическото понятие за предмет) не се покрива с обичайната ни представа за предмет]. Изменението на икокореномическия предмет е икокореномически процес*
(ecocorenomic process) (вж. икономически процес), но и всеки икокореномически процес може да се разглежда като икокореномически предмет. Всяка съв154
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------купност от икокореномически предмети, обединени чрез някакво отношение, е
нов икокореномически предмет, притежаващ едни или други свойства. Икокореномическото съждение, икокореномическото понятие, икокореномическото
умозаключение също са икокореномически предмети. В своята общност икокореномическите предмети, разглеждани като предметни икокореномически
променливи на някакъв формален език, образуват икокореномически универсум* (ecocorenomic universum) (според логиката икокореномическите
предмети могат да се разглеждат като индивидни променливи. Вж. икокореномически ексопредмет.
Всеки икокореномически предмет е диалектически икокореномически
предмет* (dialectical ecocorenomic thing), което означава, че той се конституира, съществува и се променя съобразно със закономерностите на диалектиката.
В това си качество икокореномическият предмет е битернатен икокореномически предмет* (biternatic ecocorenomic thing) [той е икокореномически битернат* (ecocorenomic biternate) и притежава свойството на икокореномическа битернатност* (ecocorenomic biternatness)], т.е. е диалектическопротиворечиво единство на вътрешно и външно в икокореномиката, които са
две страни на единния икокореномически предмет, различни по дълбочина и
по значимост на неговите икокореномически връзки* (ecocorenomic connections) (вж. икономическа връзка и външно и вътрешно в икономиката). Във
взаимоотношенията помежду им вътрешната страна е определящата, а външната страна е решаващата. Битерналният икокореномически предмет (респ.
икокореномическата битерналност) има различни по общност и значимост
проявления. По-долу се посочват две от най-значимите измежду тях.
Първо, икокореномическият предмет е хомеостатен икокореномически
предмет* (homeostatic ecocorenomic thing) [той е икокореномически хомеостат* (ecocorenomic homeostate) и притежава свойството на икокореномическа хомеостатност* (ecocorenomic homeostatness)], т.е. е диалектическопротиворечиво единство на икокореномическо количество и икокореномическо
качество, които имат статута на проявление съответно на вътрешната (определящата) и на външната (решаващата) страна на предмета.
Второ, икокореномическият предмет е реалитатен икокореномически
предмет* (realitatic ecocorenomic thing) [той е икокореномически реалитат и
притежава свойството на икокореномическа реалитатност* (ecocorenomic
realitatness)], т.е. е диалектическо-противоречиво единство на икокореномическо естество (което е негова вътрешна реалност) и икокореномическа даденост (която е негова външна реалност). Икокореномическата реалитатност е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвместното наличие на икокореномическа диспозатност, специфатност и сустатност. Това означава, че всеки икокореномически предмет може едновременно да се е интерпретира като: (а) диспозатен икокореномически предмет* (disposatic ecocorenomic thing) [той е икокореномически диспозат и притежава свойството на икокореномическа диспозатност* (ecocorenomic disposatness)], т.е. е диалектическо-противоречиво единство на икокореномическа
същност (която е негова вътрешна определеност) и икокореномическо явление
(което е негова външна определеност); (б) специфатен икокореномически
предмет* (specifatic ecocorenomic thing) [той е икокореномически специфат и
притежава свойството на икокореномическа специфатност* (ecocorenomic
specifatness)], т.е. е диалектическо-противоречиво единство на икокореномическо съдържание (което е негово вътрешно състояние) и икокореномическа
форма (което е негово външно състояние); (в) сустатен икокореномически
предмет* (sustatic ecocorenomic thing) [той е икокореномически сустат и притежава свойството на икокореномическа сустатност* (ecocorenomic sustatness)], т.е. е диалектически противоречиво единство на икокореномическа субстанция (което е негово вътрешно същество) и икокореномическа суперстанта (което е негово външно същество) (вж. икокореномически битериорат).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ (ecocorenomic thing) (кд) – във:
битернатен икокореномически предмет (вж. икокореномически предмет);
битие на икокореномическия предмет (вж. икокореномическа същина и
икокореномическо проявление);
диалектически икокореномически предмет (вж. икокореномически
предмет);
единна конституираност на икокореномическия предмет (вж. икокореномически инститит);
единна конституираност на типичния икокореномически предмет
(вж. типичен икокореномически инститит);
единна частична конституираност на икокореномическия предмет
(вж. икокореномически инститит);
единна частична конституираност на типичния икокореномически
предмет (вж. типичен икокореномически инститит);
икокореномически предмет;
конституираност на икокореномическия предмет (вж. икокореномически институит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------конституираност на типичния икокореномически предмет (вж. типичен икокореномически институит);
определеност на икокореномическия предмет (вж. икокореномическа
същност и икокореномическо явление);
основа на икокореномическия предмет (вж. икокореномически субстрат и икокореномически суперстрат);
предназначение на икокореномическия предмет (вж. икокореномически
смисъл и икокореномически супсенс);
реалитатен икокореномически предмет (вж. икокореномически предмет);
реалитатен икокореномически предмет (вж. икокореномически предмет);
реалност на икокореномическия предмет (вж. икокореномическо естество и икокореномическа даденост);
съвкупностна конституираност на икокореномическия предмет (вж.
икокореномически институтат);
съвкупностна конституираност на типичния икокореномически
предмет (вж. типичен икокореномически институтат);
състояние на икокореномическия предмет (вж. икокореномическа съдържание и икокореномическа форма);
същество /основание/ на икокореномическия предмет (вж. икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта);
хомеостатен икокореномически предмет (вж. икокореномически предмет);
частична конституираност на икокореномическия предмет (вж. икокореномически интуит);
частична конституираност на типичния икокореномически предмет
(вж. типичен икокореномически интуит);
частична съвкупностна конституираност на икокореномическия
предмет (вж. икокореномически интат);
частична съвкупностна конституираност на типичния икокореномически предмет (вж. типичен икокореномически интат).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТАНТ* (ecocorenomic realitant) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически
реалитант и икотехномически реалитант [в границите на икокореномиката
те образуват вид икокореномически диспозат* (ecocorenomic disposate) (вж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икокореномическо
явление към икокореномическа същност]; общо понятие за икокореномическо
естество (икокореномическа природа) и икокореномическа даденост (икокореномическа фактуалност), които са негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия реалитат (последният в качеството му на
двустепенна икокореномическа монада, в частност на реалитатна двустепенна икокореномическа монада). Тъй като икокореномическото естество е общо
понятие за икокореномическа същност, икокореномическо съдържание и икокореномическа субстанция, а икокореномическата даденост е общо понятие за
икокореномическо явление, икокореномическа форма и икокореномическа суперстранта, икокореномическият реалитант е общо понятие за същност, явление, съдържание, форма, субстанция и суперстанта в икокореномиката и затова се покрива с понятието за икокореномически тристрант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТАНТ (ecocorenomic realitant) (ки) – във:
икокореномически реалитант;
типичен икокореномически реалитант (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТАТ* (ecocorenomic realitate), реалитатна
двустепенна икокореномическа монада, (*) – комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от икономически реалитат и икотехномически реалитат [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]; двустепенна икокореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е реалитатна двустепенна икокореномическа монада), състояща се от взаимодействащи си икокореномическо
естество и икокореномическа даденост, между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в
икономиката). Всеки икокореномически предмет може да се интерпретира
като икокореномически реалитат, т.е. като диалектическо-противоречиво естество (който е негова вътрешна реалност) и даденост (който е негова външна
реалност). Икокореномическото естество е първично и определящо по отношение на икокореномическата даденост; то едновременно е естество на икокореномическия предмет и естество на дадеността на икокореномическия предмет. Икокореномическата даденост е вторична и решаваща по отношение на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическото естество; тя едновременно е даденост на икокореномическия предмет и даденост на естеството на икокореномическия предмет.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТАТ (ecocorenomic realitate) (ки) – във:
икокореномически реалитат;
типичен икокореномически реалитат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАНТ* (ecocorenomic realititant) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически реалититант и икотехномически реалититант [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]; общо понятие за
икокореномически натуритат и икокореномически фактитат, които са негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия реалититат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа дуада, в
частност на реалититатна двустепенна икокореномическа дуада).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТ* (ecocorenomic realitite) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически
реалитит и икотехномически реалитит (общо понятие за икореномически
реалитит и икоуниномически реалитит, които са негови разновидности); икокореномически предмет като цялостност от икокореномическо естество (което е вид икокореномически интуит) и икокореномическа даденост (която е
вид икокореномически екстуит), като цялостност на негова естествена вътрешна (скрита) и даденостна външна (разкрита) страна; реалититна (частична) цялостна конституираност (реалититна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като
негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още реалититна (частична) цялостна икокореномическа конституираност* (realititive partial entire ecocorenomic constitution /constitutivity/); икокореномическо естество и икокореномическа даденост в тяхното вътрешнопротиворечиво
взаимодействие (на две икокореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частична) цялостна реалност на икокореномическия предмет. Реалититът е общо понятие за икокореномически диспозит, икокореномически специфит и икокореномически сустит. Той е разновидност е на икоко159
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическия контуит. В границите на икокореномическия реалитит икокореномическото естество и икокореномическата даденост са относително различни реалититни степени (равнища) на конституираността на икокореномическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic thing).
Икокореномическото естество се снема в икокореномическата даденост: икокореномическата даденост е икокореномическото естество в снет вид. Първопричината на икокореномическата даденост е скрита в икокореномическото
естество, а икокореномическото естество [което е вид първична (примитивна)
и определяща конституираност на икокореномическия предмет] се разкрива
чрез икокореномическата даденост [която е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икокореномическия предмет] (вж. определящо и
решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия реалитит са обектният икокореномически реалитит* (object ecocorenomic realitite) (реалититът на икокореномическия обект) и системният
икокореномически реалитит* (system ecocorenomic realitite) (реалититът на
икокореномическата система). Вж. икокореномически реалититатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТ (ecocorenomic realitite) (ки) – във:
икокореномически реалитит;
икокореномически реалитит (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически реалитит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТ* (ecocorenomic realitite) (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически
реалитит и икотехномически реалитит (общо понятие за икореномически
реалитит и икоуниномически реалитит, които са негови разновидности); типичен икокореномически предмет като цялостност от икокореномическо естество (което е вид типичен икокореномически интуит) и икокореномическа
даденост (която е вид типичен икокореномически екстуит), като цялостност
на негова естествена вътрешна (скрита) и даденостна външна (разкрита) страна; реалититна (частична) цялостна конституираност (реалититна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икокореномически предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в чо160
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вешкото съзнание] или още реалититна (частична) цялостна типична
икокореномическа конституираност* (realititive partial entire typical
ecocorenomic constitution /constitutivity/) (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент); икокореномическо естество и икокореномическа даденост в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типичен
икокореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частична) цялостна реалност на типичния икокореномически предмет. Реалититът е общо понятие за икокореномически диспозит, икокореномически специфит и икокореномически сустит. Той е разновидност е на типичния икокореномически контуит. В границите на икокореномическия реалитит икокореномическото естество и икокореномическата даденост са относително различни реалититни степени (равнища) на конституираността на типичния
икокореномически предмет* (constitution /constitutivity/ of the typical
ecocorenomic thing). Икокореномическото естество се снема в икокореномическата даденост: икокореномическата даденост е икокореномическото естество в снет вид. Първопричината на икокореномическата даденост е скрита в
икокореномическота естество, а икокореномическото естество [което е вид
първична (примитивна) и определяща конституираност на типичния икокореномически предмет] се разкрива чрез икокореномическата даденост [която е
вид вторична (производна) и решаваща конституираност на типичния икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия реалитит са обектният икокореномически реалитит* (object ecocorenomic realitite) (реалититът на икокореномическия обект) и системният икокореномически реалитит* (system
ecocorenomic realitite) (реалититът на икокореномическата система). Вж. икокореномически реалититатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАНТ (ecocorenomic realititant) (ки) –
във:
типичен икокореномически реалититант (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАТ* (ecocorenomic realititate), реалититатна двустепенна икокореномическа дуада, икокореномически тристратификат, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически реалититат и икотехномически реалититат [в границите на икокореномиката те образуват вид икокореномически диспозат*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(ecocorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду
си както икокореномическо явление към икокореномическа същност]; двустепенна икокореномическа дуада (двустепенен двуравнищен диалектически
формат, така че е реалититатна двустепенна икокореномическа дуада), състояща се от взаимодействащи си (а) икокореномически натуритат (последният от своя страна съставен от икокореномическата същност, икокореномическото съдържание и икокореномическата субстанция) и (б) икокореномически
фактитат (последният от своя страна съставен от икокореномическото явление, икокореномическата форма и икокореномическата суперстанта), между
които (а) и (б) има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката) (всяка една от тези две съставни части е едностепенна икокореномическа дуада). В това се качество икокореномическият реалититат е едносъставна двустепенна икокореномическа
дуада* (one-complex two-stage ecocorenomic duad) (вж. двустепенна икокореномическа дуада), състояща се от шест елемента (същност, съдържание, субстанция, явление, форма и суперстанта), всеки един от които е едносъставно
икокореномическо понятие* (ecocorenomic concept /conception/) (вж. икономическо понятие). Наред с това, обаче, икокореномическият реалититат може
да се разглежда и като двусъставна двустепенна икокореномическа монада*
(two-complex two-stage ecocorenomic monad) (вж. двустепенна икокореномическа монада), състояща се от два елемента (натуритат и фактитат), всеки един
от които (от своя страна) е двусъставно икокореномическо понятие. Всеки
икокореномически предмет може да се интерпретира като икокореномически
реалититат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на натуритат
(който е негова вътрешна реалност) и фактитат (който е негова външна реалност). Икокореномическият натуритат е първичен и определящ по отношение
на икокореномическия фактитат; той едновременно е натуритат на икокореномическия предмет и натуритат на фактитата на икокореномическия предмет.
Икокореномическият фактитат е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия натуритат; той едновременно е фактитат на икокореномическия
предмет и фактитат на натуритата на икокореномическия предмет. Икокореномическият реалититат се покрива с икокореномическия тристратификат,
тъй като и двете понятия представляват една и съща двустепенна икокореномическа дуада (в първия случай като монада от две едностепенни дуади, а във
втория – като триада от три двустепенни монади).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАТ (ecocorenomic realititate) (ки) –
във:
икокореномически реалититат;
типичен икокореномически реалититат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАТАТ* (ecocorenomic realititatate) (*)
– комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически реалититатат и икотехномически реалититатат (общо понятие за
икореномически реалититатат и икоуниреномически реалититатат, които
са негови разновидности); икокореномически предмет като цялостност от икокореномически натуритат (който е вид икокореномически интат) и икокореномически фактитат (който е вид икокореномически екстат), като цялостност на негова натуритатна вътрешна (скрита) и фактитатна външна (разкрита)
страна; реалититататна (частична) цялостна конституираност (реалититататна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в
човешкото съзнание] или още реалититататна (частична) цялостна икокореномическа конституираност* [realititatative (partial) entire ecocorenomic
constitution /constitutivity/]; икокореномически натуритат и икокореномически
фактитат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икокореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частична) съвкупностна цялостна реалност на икокореномическия предмет. Реалититататът е съвкупност от понятията за икокореномически диспозит, икокореномически специфит и икокореномически сустит. Той е разновидност на икокореномическия контат. В границите на икокореномическия реалититатат икокореномическият натуритат и икокореномическият фактитат са относително различни реалититататни степени (равнища) на конституираността на икокореномическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic thing).
Икокореномическият натуритат се снема в икокореномическия фактитат: икокореномическият фактитат е икокореномическия натуритат в снет вид. Първопричината на икокореномическия фактитат е скрита в икокореномическия
натуритат, а икокореномическият натуритат [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икокореномическия предмет] се разкрива чрез икокореномическия фактитат [който е вид вторична (производна) и
решаваща конституираност на икокореномическия предмет] (вж. определящо и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия реалититатат са обектният икокореномически реалититатат* (object
ecocorenomic realititatate (реалититататът на икокореномическия обект) и системният икокореномически реалититатат* (system ecocorenomic realititatate) (реалититататът на икокореномическата система). Вж. икокореномически
реалититатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАТАТ (ecocorenomic realititatate) (ки)
– във:
икокореномически реалититатат;
икокореномически реалититатат (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически реалититатат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАТАТ* (ecocorenomic realititatate)
(като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономически реалититатат и икотехномически реалититатат (общо понятие за икореномически реалититатат и икоуниреномически реалититатат, които са негови разновидности); типичен икокореномически предмет
като цялостност от икокореномически натуритат (който е вид типичен икокореномически интат) и икокореномически фактитат (който е вид типичен
икокореномически екстат), като цялостност на негова натуритатна вътрешна
(скрита) и фактитатна външна (разкрита) страна (вж. типичен диалектически
икокореномически ингредиент); реалититататна (частична) цялостна
конституираност (реалититататна вътрешноприсъща и външнопредставена
конституираност) на типичния икокореномически предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово
(на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още реалититататна (частична) цялостна типична икокореномическа конституираност* [realititatative (partial) entire typical ecocorenomic constitution
/constitutivity/]; икокореномически натуритат и икокореномически фактитат в
тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типичен икокореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частична) съвкупностна цялостна реалност на типичния икокореномически предмет. Реалититататът е съвкупност от понятията за икокореномически диспозит, икоко164
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномически специфит и икокореномически сустит. Той е разновидност на
типичния икокореномически контат. В границите на икокореномическия реалититатат икокореномическият натуритат и икокореномическият фактитат са
относително различни реалититататни степени (равнища) на конституираността на типичния икокореномически предмет* (constitution
/constitutivity/ of the typical ecocorenomic thing). Икокореномическият натуритат се снема в икокореномическия фактитат: икокореномическият фактитат е
икокореномическия натуритат в снет вид. Първопричината на икокореномическия фактитат е скрита в икокореномическия натуритат, а икокореномическият натуритат [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на типичния икокореномически предмет] се разкрива чрез икокореномическия фактитат [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на типичния икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия реалититатат са обектният икокореномически реалититатат* (object
ecocorenomic realititatate (реалититататът на икокореномическия обект) и системният икокореномически реалититатат* (system ecocorenomic realititatate) (реалититататът на икокореномическата система). Вж. икокореномически
реалититатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАТИТ* (ecocorenomic realititatite) (*)
– комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически реалититатит и икотехномически реалититатит (общо понятие за
икореномически реалититатит и икоуниреномически реалититатит, които
са негови разновидности); икокореномически предмет като цялостност от икокореномически натуритит (който е вид икокореномически интит) и икокореномически фактитит (който е вид икокореномически екстит), като цялостност на негова натурититна вътрешна (скрита) и фактититна външна (разкрита) страна; реалититатитна (частична и единна) цялостна конституираност (реалититатитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и
на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно
отражение в човешкото съзнание] или още реалититатитна (частична и
единна) цялостна икокореномическа конституираност* [realititatitive (partial and united) entire ecocorenomic constitution /constitutivity/]; икокореномически натуритит и икокореномически фактитит в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икокореномически страни, които взаимно се пред165

1832

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------полагат и отричат); единна (частична) цялостна реалност на икокореномическия предмет. Реалититатитът е единство на понятията за икокореномически
диспозит, икокореномически специфит и икокореномически сустит. Той е
разновидност на икокореномическия контит. В границите на икокореномическия реалититатит икокореномическият натуритит и икокореномическият
фактитит са относително различни реалититатитни степени (равнища) на конституираността
на
икокореномическия
предмет*
(constitution
/constitutivity/ of the ecocorenomic thing). Икокореномическият натуритит се
снема в икокореномическия фактитит: икокореномическият фактитит е икокореномическия натуритит в снет вид. Първопричината на икокореномическия
фактитит е скрита в икокореномическия натуритит, а икокореномическият натуритит [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност
на икокореномическия предмет] се разкрива чрез икокореномическия фактитит [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икокореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката).
Основни разновидности на икокореномическия реалититатит са обектният
икокореномически реалититатит* (object ecocorenomic realititatite) (реалититатитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически
реалититатит* (system ecocorenomic realititatite) (реалититатитът на икокореномическата система).
Понятията, свързани с икокореномическия реалититатит, са посочени във
фиг. 1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка –
знак за група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на
единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите –
идентични понятия; ИКР означава икокореномически).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКР реалитант

ИКР естество

ИКР даденост

ИКР тристант

ИКР реалитат
ИКР тристтификант

ИКР реалитит

ИКР диспозант, ИКР
специфант
и ИКР сустант

ИКР същност, съдържание и
субстанция

ИКР явление, форма
и суперстанта

ИКР диспозат, ИКР
специфат и
ИКР сустат

ИКР диспозит,
специфит и сустит

ИКР тристрат
ИКР реалититант

ИКР тристратификат

ИКР натуритат

ИКР фактитат

ИКР реалититат

ИКР реалититатат
ИКР реалититинт

ИКР натуритит

ИКР фактитит

ИКР реалититит
ИКР тристратифитит

ИКР тристрит
ИКР реалититатит

Фиг. 1. Икокореномически реалититатит и понятия, свързани с него (всички те са основни
термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАТИТ (ecocorenomic realititatite) (кд)
– във:
икокореномически реалититатит;
икокореномически реалититатит (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически реалититатит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТАТИТ* (ecocorenomic realititatite)
(като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономически реалититатит и икотехномически реалититатит (общо понятие за икореномически реалититатит и икоуниреномически реалититатит, които са негови разновидности); типичен икокореномически предмет
като цялостност от икокореномически натуритит (който е вид типичен икокореномически интит) и икокореномически фактитит (който е вид типичен
икокореномически екстит), като цялостност на негова натурититна вътрешна
(скрита) и фактититна външна (разкрита) страна (вж. типичен диалектически
икокореномически ингредиент); реалититатитна (частична и единна) цялостна конституираност (реалититатитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икокореномически предмет [в т.ч.
на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната
като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още
реалититатитна (частична и единна) цялостна типична икокореномическа конституираност* [realititatitive (partial and united) entire typical
ecocorenomic constitution /constitutivity/]; икокореномически натуритит и икокореномически фактитит в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие
(на две типични икокореномически страни, които взаимно се предполагат и
отричат); единна (частична) цялостна реалност на типичния икокореномически предмет. Реалититатитът е единство на понятията за икокореномически
диспозит, икокореномически специфит и икокореномически сустит. Той е
разновидност на типичния икокореномически контит. В границите на икокореномическия реалититатит икокореномическият натуритит и икокореномическият фактитит са относително различни реалититатитни степени (равнища)
на конституираността на типичния икокореномически предмет*
(constitution /constitutivity/ of the typical ecocorenomic thing). Икокореномическият натуритит се снема в икокореномическия фактитит: икокореномическият
168

1835

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------фактитит е икокореномическия натуритит в снет вид. Първопричината на икокореномическия фактитит е скрита в икокореномическия натуритит, а икокореномическият натуритит [който е вид първична (примитивна) и определяща
конституираност на типичния икокореномически предмет] се разкрива чрез
икокореномическия фактитит [който е вид вторична (производна) и решаваща
конституираност на типичния икокореномически предмет] (вж. определящо и
решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия реалититатит са обектният икокореномически реалититатит* (object
ecocorenomic realititatite) (реалититатитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически реалититатит* (system ecocorenomic realititatite) (реалититатитът на икокореномическата система).
Понятията, свързани с икокореномическия реалититатит, са посочени във
фиг. 1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка –
знак за група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на
единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите –
идентични понятия; ИКР означава икокореномически).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКР реалитант

ИКР естество

ИКР даденост

ИКР тристант

ИКР реалитат
ИКР тристтификант

ИКР реалитит

ИКР диспозант, ИКР
специфант
и ИКР сустант

ИКР същност, съдържание и
субстанция

ИКР явление, форма
и суперстанта

ИКР диспозат, ИКР
специфат и
ИКР сустат

ИКР диспозит,
специфит и сустит

ИКР тристрат
ИКР реалититант

ИКР тристратификат

ИКР натуритат

ИКР фактитат

ИКР реалититат

ИКР реалититатат
ИКР реалититинт

ИКР натуритит

ИКР фактитит

ИКР реалититит
ИКР тристратифитит

ИКР тристрит
ИКР реалититатит

Фиг. 1. Икокореномически реалититатит (като разновидност на типичен ингредиент) и
понятия, свързани с него (всички те са основни термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТИНТ* (ecocorenomic realititint) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически реалититинт и икотехномически реалититинт (общо понятие за икореномически реалититинт и икоуниреномически реалититинт, които са негови разновидности); общо понятие за икокореномически натуритит и икокореномически фактитит, които са негови разновидности и които като двойка
образуват икокореномическия реалититит (последният в качеството му на
двустепенна икокореномическа монада, в частност на реалитититна двустепенна икокореномическа монада); общо понятие или за реалититинтна
(единна частична) вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща конституираност), или за реалититинтна (единна частична)
външна конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет. Икокореномическият реалититинт е
разновидност на икокореномическия конант. Вж. икокореномически реалититатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТИНТ (ecocorenomic realititint) (ки) –
във:
икокореномически реалититинт;
икокореномически реалититинт (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически реалититинт (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТИНТ* (ecocorenomic realititint) (като
разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически реалититинт и икотехномически реалититинт (общо понятие за икореномически реалититинт и икоуниреномически реалититинт, които са негови разновидности); общо понятие за икокореномически натуритит и икокореномически фактитит, които са негови разновидности и които като двойка
образуват икокореномическия реалититит (последният в качеството му на
двустепенна типична икокореномическа монада, в частност на реалитититна
двустепенна типична икокореномическа монада) (вж. типичен диалектически
икокореномически ингредиент); общо понятие или за реалититинтна (единна частична) вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща конституираност), или за реалититинтна (единна частична) външна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на
типичния икокореномически предмет. Икокореномическият реалититинт е
разновидност на типичния икокореномически конант. Вж. икокореномически
реалититатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТИТ* (ecocorenomic realititit), реалитититна двустепенна икокореномическа монада, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически реалититит и
икотехномически реалититит (общо понятие за икореномически реалититит
и икоуниреномически реалититит, които са негови разновидности); двустепенна икокореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически
формат, така че е реалитититна двустепенна икокореномическа монада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически натуритит и икокореномически фактитит, между които има отношения на определящо и решаващо в
икокореномиката. Всеки икокореномически предмет може да се интерпретира
като икокореномически реалититит, т.е. като диалектически противоречиво
единство на натуритит [който е негова натурититна единна частична вътрешна
(скрита) конституираност, натурититна единна частична вътрешна създаваща
страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и
фактитит [който е негова фактититна единна частична външна (разкрита) конституираност, фактититна единна частична външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икокореномическият
натуритит е първичен и определящ по отношение на икокореномическия фактитит; той едновременно е натуритит на икокореномическия предмет и начин
на имплициране на фактитита на икокореномическия предмет. Икокореномическият фактитит е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия
натуритит; той едновременно е фактитит на икокореномическия предмет и начин на експлициране на натуритита на икокореномическия предмет. Икокореномическият реалититит е разновидност на икокореномическия конат. Вж.
икокореномически реалититатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТИТ (ecocorenomic realititite) (ки) –
във:
икокореномически реалититит;
икокореномически реалититит (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икокореномически реалититит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ РЕАЛИТИТИТ* (ecocorenomic realititit) (като
разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент), реалитититна двустепенна типична икокореномическа монада, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически
реалититит и икотехномически реалититит (общо понятие за икореномически реалититит и икоуниреномически реалититит, които са негови разновидности); общо понятие за икономически реалититит и икотехномически
реалититит, които са негови разновидности (то е или икономически реалититит, или икотехномически реалититит, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство); двустепенна типична икокореномическа монада (двустепенен
едноравнищен диалектически формат, така че е реалитититна двустепенна
типична икокореномическа монада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически натуритит и икокореномически фактитит, между които има
отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент). Всеки типичен икокореномически
предмет може да се интерпретира като типичен икокореномически реалититит,
т.е. като диалектически противоречиво единство на натуритит [който е негова
натурититна единна частична вътрешна (скрита) конституираност, натурититна единна частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и фактитит [който е негова фактититна единна частична външна (разкрита) конституираност, фактититна единна
частична външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на
тези въздействия]. Икокореномическият натуритит е първичен и определящ по
отношение на икокореномическия фактитит; той едновременно е натуритит на
типичния икокореномически предмет и начин на имплициране на фактитита
на типичния икокореномически предмет. Икокореномическият фактитит е
вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия натуритит; той
едновременно е фактитит на типичния икокореномически предмет и начин на
експлициране на натуритита на типичния икокореномически предмет. Икокореномическият реалититит е разновидност на типичния икокореномически конат. Вж. икокореномически реалититатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СЕНСТАТ* (ecocorenomic senstate) (*), сенстатна
едностепенна икокореномическа дуада, – комбинация (съчетание или включ173
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ваща икономическа дизюнкция) от икономически сенстат и икотехномически
сенстат [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]; вид едностепенна икокореномическа дуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е сенстатна едностепенна икокореномическа дуада), състояща се от взаимодействащи си икокореномическа същност и икокореномическа субстанция, общо понятие за които е икокореномическият смисъл и между които има отношения на определящо и решаващо в
икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Той е една
от разновидностите на икокореномическия натуритат. Всеки икокореномически предмет може да с е интерпретира като икокореномически сенстат, т.е.
като диалектическо-противоречиво единство на същност (която е негова вътрешна определеност) и субстанция (която е негово вътрешно същество). Икокореномическата субстанция е първична и определяща по отношение на икокореномическата същност; тя едновременно е субстанция на икокореномическия предмет и субстанция на същността на икокореномическия предмет. Икокореномическата същност е вторична и решаваща по отношение на икокореномическата субстанция; тя едновременно е същност на икокореномическия
предмет и същност на субстанцията на икокореномическия предмет. Вж. икокореномически дисустификат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СЕНСТАТ (ecocorenomic senstate) (ки) – във:
икокореномически сенстат;
типичен икокореномически сенстат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СЕНСТИТ* (ecocorenomic senstite) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически
сенстит и икотехномически сенстит (общо понятие за икореномически сенстит и икоуниреномически сенстит, които са негови разновидности); икокореномически предмет като единство от икокореномическа същност и икокореномическа субстанция (които са видове икокореномически институтити),
негова сенситна вътрешна (скрита) страна; сенститна (частична и единна)
вътрешна конституираност (сенститна вътрешноприсъща конституираност) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на
икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отражение в човешкото съзнание] или още сенститна (частична и единна)
вътрешна икокореномическа конституираност* [senstitive (partial and
united) internal ecocorenomic constitution /constitutivity/]; икокореномическа
същност (като вътрешна определеност) и икокореномическа субстанция (като
вътрешно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на
две вътрешни икокореномически страни на икокореномическото предназначение, които взаимно се предполагат и отричат); единно (частично) вътрешно
предназначение на икокореномическия предмет. Сенститът е разновидност на
икокореномическия интит. Основни разновидности на икокореномическия
сенстит са обектният икокореномически сенстит* (object ecocorenomic senstite) (сенститът на икокореномическия обект) и системният икокореномически сенстит* (system ecocorenomic senstite) (сенститът на икокореномическата система). Вж. икокореномически сусенстатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СЕНСТИТ (ecocorenomic senstite) (ки) – във:
икокореномически сенстит;
икокореномически сенстит (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически сенстит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СЕНСТИТ* (ecocorenomic senstite) (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически
сенстит и икотехномически сенстит (общо понятие за икореномически сенстит и икоуниреномически сенстит, които са негови разновидности); типичен
икокореномически предмет като единство от икокореномическа същност и
икокореномическа субстанция (които са видове типичен икокореномически
институтити), негова сенситна вътрешна (скрита) страна; сенститна (частична и единна) вътрешна конституираност (сенститна вътрешноприсъща
конституираност) на типичния икокореномически предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово
(на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още сенститна
(частична и единна) вътрешна типична икокореномическа конституираност* [senstitive (partial and united) internal typical ecocorenomic constitution
/constitutivity/] (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икокореномическа същност (като вътрешна определеност) и икокореномичес175
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка субстанция (като вътрешно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво
взаимодействие (на две вътрешни типичен икокореномически страни на типичното икокореномическо предназначение, които взаимно се предполагат и
отричат); единно (частично) вътрешно предназначение на типичния икокореномически предмет. Сенститът е разновидност на типичния икокореномически интит. Основни разновидности на икокореномическия сенстит са обектният икокореномически сенстит* (object ecocorenomic senstite) (сенститът
на икокореномическия обект) и системният икокореномически сенстит*
(system ecocorenomic senstite) (сенститът на икокореномическата система). Вж.
икокореномически сусенстатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СМИСЪЛ* (ecocorenomic sense /meaning/) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически смисъл и икотехномически смисъл [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]; вътрешно предназначение (вътрешно-присъщо предназначение) на икокореномическия предмет [или още
вътрешно икокореномическо предназначение* (internal ecocorenomic meaning /designation/)]; смисъл на икокореномическия предмет; общо понятие за
икокореномическа субстанция и икокореномическа същност: икокореномическата субстанция и икокореномическата същност са двете основни разновидности на икокореномическия смисъл. Последният представлява или икокореномическа субстанция, или икокореномическа същност. В рамките на икокореномическия смисъл икокореномическата субстанция играе ролята на определящата страна, а икокореномическата същност – на решаващата страна
(вж. определящо и решаващо в икономиката). Начинът на постигане на икокореномическия смисъл е икокореномическият супсенс (икокореномическата
феносуперстанта). Икокореномическият смисъл и икокореномическият супсенс са категории на предназначението на икокореномическия предмет*
(meaning /designation/ of the ecocorenomic thing), като в частност представляват
относително различни степени (равнища) на това предназначение. Икокореномическият смисъл се снема в икокореномическия супсенс: икокореномическият супсенс е икокореномическият смисъл в снет вид. Икокореномическият
супсенс е скрит в икокореномическия смисъл, а икокореномическият смисъл
[който е първичното (примитивното) и определящото предназначение на икокореномическия предмет] се разкрива чрез икокореномическия супсенс [който
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е вторичното (производното) и решаващото предназначение на икокореномическия предмет].
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СМИСЪЛ (ecocorenomic sense /meaning/) (ки) –
във:
икокореномически смисъл;
икокореномически смисъл и икокореномически супсенс;
типичен икокореномически смисъл (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СМИСЪЛ И ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПСЕНС* (ecocorenomic sense /meaning/ and ecocorenomic supsense) (*) – фундаментални икокореномически категории от висока степен на общност, отразяващи общи форми на икокореномиката и на икокореномическото познание*
(ecocorenomic cognition) (вж. икономическо познание), произтичащи от икокореномическия смисъл и икокореномическия супсенс (последното същото като
икокореномическа феносуперстанта). Върху взаимоотношението между икокореномическия смисъл и икокореномическия супсенс (то е диалектически
противоречиво) възниква строго подредена съвкупност от понятия на методологията на икокореномическата теория (като диалектически понятия) в контекста на икокореномическото предназначение (ecocorenomic purpose), чрез
които целево се обосновава и реализира икокореномическата ингредиентност
за потребностите на конституирането, класифицирането и обяснението на
икокореномическите системи (ecocorenomic systems) (вж. икономическа
система). Най-общо, икокореномическият смисъл и икокореномическият супсенс се съотнасят помежду си като вътрешна и външна страна (като вътрешни
и външни характеристики) на предназначението на икокореномическите
предмети. Икокореномическият смисъл се снема в икокореномическия супсенс: икокореномическият супсенс е икокореномическия смисъл в снет вид.
Във взаимоотношението между икокореномическия смисъл и икокореномическия супсенс икокореномическият смисъл играе ролята на определящата
страна, а икокореномическият супсенс – на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в икономиката). Икокореномическият смисъл и икокореномическият супсенс могат да образуват многоравнищна икокореномика (респ.
многоравнищна икокореномическа система като нейно отражение), в която
дадено равнище да изпълнява ролята на икокореномически смисъл по отноше-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ние на следващото равнище и на икокореномически супсенс по отношение на
предходното равнище.
Икокореномическият смисъл е вътрешното предназначение на икокореномическия предмет. Икокореномическият смисъл е общо понятие за икокореномическа същност и икокореномическа субстатнция: икокореномическа
същност и икокореномическа субстанция са двете основни разновидности на
икокореномическия смисъл. Последният представлява или икокореномическа
същност, или икокореномическа субстанция. От своя страна икокореномическият супсенс е външното предназначение (външно-представеното предназначение) на икокореномическия предмет, неговият експлицитен израз. Той е
начин на постигане (в т.ч. начин на изразяване и начин на реализиране) на
икокореномическия смисъл. Икокореномическият супсенс е общо понятие за
икокореномическо явление и икокореномическа суперстанта: икокореномическото явление и икокореномическата суперстанта са двете основни разновидности на икокореномическия супсенс. Последният представлява или икокореномическо явление, или икокореномическа суперстанта. От това следва,
че зависимостта между икокореномическия смисъл и икокореномическия супсенс има две разновидности: зависимост между икокореномическата същност
и икокореномическото явление или зависимост между икокореномическата
субстанция и икокореномическата суперстанта.
а. Икокореномическа същност и икокореномическо явление
Икокореномическата същност е вътрешната определеност на икокореномическия предмет. Икокореномическата същност е непосредствено неизразима (непосредствено невидима, скрита) определеност в икокореномиката, която обаче е опосредствано изразима (опосредствано видима, открита) посредством икокореномическото явление. Икокореномическата същност се разкрива
чрез икокореномическото явление. Икокореномическото явление е външната
определеност на икокореномическия предмет. Икокореномическото явление е
непосредствено изразима (непосредствено видима, открита) определеност в
икокореномиката и наред с това е опосредствено изразяваща същностната
икокореномическа определеност. Икокореномическото явление е начинът на
изразяване (в т.ч. и на измерване) на икокореномическата същност.
Икокореномическата същност и икокореномическото явление са категории на определеността на икокореномическите предмети, като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на тази определеност.
Икокореномическата същност се снема в икокореномическото явление: ико178
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кореномическото явление е икокореномическата същност в снет вид. В по-общ
план икокореномическата същност и икокореномическото явление могат да
образуват многоравнищна икокореномика (респ. многоравнищна икокореномическа система като нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява
ролята на икокореномическа същност по отношение на следващото равнище и
на икокореномическо явление по отношение на предходното равнище.
Във взаимоотношението между икокореномическата същност и икокореномическото явление икокореномическата същност играе ролята на определящата страна, а икокореномическот явление – на решаващата страна. Те са намират в противоречиво единство: макар и по-богато икокореномическото явление е явление на икокореномическото си същност, а икокореномическата
същност се изразява от икокореномическото си явление. Икокореномическото
явление е по-богато от икокореномическата същност, тъй като то включва в
себе си не само разкриването на икокореномическата същност, на същностните връзки на икокореномическия обект (респ. на икокореномическата система),
но и всички случайни отношения и особености на обекта. Икокореномическите явления са по-динамични и променливи, докато икокореномическата същност образува нещо запазващо се във всички изменения в икокореномическия
обект (респ. в икокореномическата система). В крайна сметка обаче икокореномическата същност също се променя.
б. Икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта
Икокореномическата субстанция е вътрешното същество на икокореномическия предмет. Икокореномическата субстанция е непосредствено нереализирано (непосредствено невидимо, скрито) същество в икокореномиката,
което обаче е опосредствано реализирано (опосредствано видимо, открито)
посредством икокореномическата суперстанта. Икокореномическата субстатнция се разкрива чрез икокореномическата суперстанта. Икокореномическата
суперстанта е външното същество на икокореномическия предмет. Икокореномическата суперстанта е непосредствено реализирано (непосредствено видимо, открито) същество в икокореномиката и наред с това е опосредствено
изразяваща субстанциалното икокореномическо същество. Икокореномическото явление е начинът на реализиране на икокореномическата субстанция.
Икокореномическата субстанция и икокореномическата суперстанта са
категории на съществото на икокореномическите предмети, като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това същество. Икокореномическата субстанция се снема в икокореномическата суперс179
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------танта: икокореномическата суперстанта е икокореномическата субстанция в
снет вид. В по-общ план икокореномическата субстанция и икокореномическата суперстанта могат да образуват многоравнищна икономика (респ. многоравнищна икокореномическа система като нейно отражение), в която дадено
равнище да изпълнява ролята на икокореномическа субстанция по отношение
на следващото равнище и на икокореномическа суперстанта по отношение на
предходното равнище.
Във взаимоотношението между икокореномическата субстанция и икокореномическата суперстанта икокореномическата субстанция играе ролята на
определящата страна, а икокореномическата суперстанта – на решаващата
страна. Те са намират в противоречиво единство: макар и по-богата икокореномическата суперстанта е суперстанта на икокореномическата си субстанция,
а икокореномическата субстанция се реализира от икокореномическата си суперстанта. Икокореномическата суперстанта е по-богата от икокореномическата субстанция, тъй като то включва в себе си не само разкриването на икокореномическата субстанция, на субстанциалните връзки връзки на икокореномическия обект (респ. на икокореномическата система), но и всички случайни отношения и особености на съществото на обекта. Икокореномическата суперстанта е по-динамична и променлива, докато икокореномическата субстанция образува нещо запазващо се във всички изменения в икокореномическия
обект (респ. в икокореномическата система). В крайна сметка обаче икокореномическата субстанта също се променя.
в. Зависимости между разновидностите на икокореномическия смисъл и на икокореномическия супсенс
Между икокореномическата субстанция и икокореномическата суперстанта, от една страна, и икокореномическото същност и икокореномическото
явление, от друга (в качеството им на разновидности на икокореномическия
смисъл и на икокореномическия супсенс), съществуват определени зависимости, което показва, че те не са взаимноизключащи се (дихотомни) понятия, а,
напротив, при тях има взаимно проникване и те образуват общи разновидности.
(1) По-специално, както икокореномическата субстанция, така и икокореномическото суперстанта (всяка поотделно) могат да имат както същност (като
тяхна вътрешна определеност), така и явление (като тяхна външна определеност и като начин на изразяване на тяхната същност). В този смисъл по отношение на икокореномическата субстанция се конституират (а) субстанциална
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическа същност* (substantial ecocorenomic essence) [същност на
икокореномическата субстанция; икокореномическа ессубстанция* (ecocorenomic essubstance)], което е вътрешната определеност на икокореномическата субстанция, и (б) субстанциално икокореномическо явление*
(substantial ecocorenomic phenomenon) [явление на икокореномическата субстанция; икокореномическа феносубстанция* (ecocorenomic phenosubstance)],
което е начинът на изразяване на същността на икокореномическата субстанция. От своя страна, по отношение на икокореномическата суперстанта се конституират (а) суперстантивна икокореномическа същност* (superstantive
ecocorenomic essence) [същност на икокореномическата суперстанта; икокореномическа ессуперстанта* (ecocorenomic essuperstant)], което е вътрешната
определеност на икокореномическата суперстанта , и (б) суперстантивно
икокореномическо явление* (superstantive ecocorenomic phenomenon) [явление на икокореномическата суперстанта; икокореномическа феносуперстанта* (ecocorenomic phenosuperstant)], което е външната определеност и начинът
на изразяване на същността на икокореномическата суперстанта.
(2) Друг е случаят, когато икокореномическата суперстанта на дадена
икокореномическа субстанция е явление на някакво икокореномическа същност, стояща зад икокореномическата субстанция. Тогава икокореномическата
същност изпълнява ролята на икокореномическа субстанция, така че тя е същностна икокореномическа субстанция* (essential ecomomic substance) (същността като субстанция), а икокореномическото явление изпълнява ролята на
икокореномическа суперстанта, така че тя е феноменна икокореномическа
суперстанта* (phenomenal ecocorenomic superstant) (явлението като суперстанта).
(3) При определени предпоставки (особено в субстанциалностратифицираните икокореномически системи) дадена икокореномическа субстанция може на различни равнища да се реализира в различни икокореномически суперстанти, а дадена икокореномическа суперстанта може при различни равнища да е суперстанта на различни икокореномически субстанции.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИДИСПОЗИТ* (ecocorenomic specidisposite) – вж. [1] дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент и [2]
дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
cidisposite) (ки) – във:

СПЕЦИДИСПОЗИТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномически специдиспозит (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент и дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически специдиспозит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИЗАПАС* (ecocorenomic specistock) – вж.
дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СПЕЦИСУБСТАТ*
(ecocorenomic
specisubstatum) – вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТАНТ* (ecocorenomic specisustant)
(съкратено от икокореномически специфант и икокореномически сустант),
икокореномически сустрант, (*) – комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от икономически специсустант и икотехномически
специсустант [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]; общо понятие за икокореномически специфант и икокореномически
сустант, които са негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия специсустат (последният в качеството му на едностепенна
икокореномическа дуада, в частност на специсустатна едностепенна икокореномическа дуада). Разновидност е на понятието за икокореномически тристрант. Тъй като икокореномическият специфант е общо понятие за икокореномическо съдържание и икокореномическа форма, а икокореномическият
сустант е общо понятие за икокореномическа субстанция и икокореномическа
суперстанта, икокореномическият специсустант е общо понятие за съдържание, форма, субстанция и суперстанта в икокореномиката и затова се покрива с
понятието за икокореномически сустрант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТАНТ (ecocorenomic specisustant)
(ки) – във:
икокореномически специсустант;
типичен икокореномически специсустант (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТАТ* (ecocorenomic specisustate),
специсустатна едностепенна икокореномическа дуада, (*) – комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически специсустат и икотехномически специсустат [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]; едностепенна икокореномическа
дуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е специсустатна едностепенна икокореномическа дуада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически специфант и икокореномически сустант, между
които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката. Разновидност е на понятието за икокореномически тристрат. Всеки икокореномически предмет може да се интерпретира като икокореномически специсустат,
т.е. като диалектическо-противоречиво единство на специфант (който е негово
диспецифатно състояние) и сустант (който е негово диспецифатно същество).
Икокореномическият сустант е първичен и определящ по отношение на икокореномическия специфант; той едновременно е сустант на икокореномическия предмет и сустант на специфанта на икокореномическия предмет. Икокореномическият специфант е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия сустант; той едновременно е специфант на икокореномическия
предмет и специфант на сустанта на икокореномическия предмет.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТАТ (ecocorenomic specisustate) (ки)
– във:
икокореномически специсустат;
типичен икокореномически специсустат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СПЕЦИСУСТАТИТ*
(ecocorenomic
specisustatite) – вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИТ* (ecocorenomic specisustite),
специсуститна едностепенна икокореномическа монада, (*) – комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически специсустит и икотехномически специсустит (общо понятие за икореномически
специсустит и икоуниреномически специсустит, които са негови разновидности); единство на икокореномическия специфант и икокореномическия
183

1850

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустант и затова е едностепенна икокореномическа монада, в частност – специсуститна едностепенна икокореномическа монада. Тъй като икокореномическият специфант е общо понятие за икокореномическо съдържание и икокореномическа форма, а икокореномическият сустант е общо понятие за икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта, икокореномическият специсустит е тяхното единство като общи понятия. Икокореномическият специсустит е разновидност на икокореномическия конфант. Вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент и икокореномически
сустрататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИТ (ecocorenomic specisustite) (ки)
– във:
икокореномически специсустит;
икокореномически специсустит (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически специсустит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент и релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИТ* (ecocorenomic specisustite)
(като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент), специсуститна едностепенна типична икокореномическа монада, (*)
– комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически специсустит и икотехномически специсустит (общо понятие за икореномически специсустит и икоуниреномически специсустит, които са негови
разновидности); единство на икокореномически специфант и икокореномически сустант и затова е едностепенна типична икокореномическа монада, в
частност – специсуститна едностепенна типична икокореномическа монада
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент). Тъй като икокореномическият специфант е общо понятие за икокореномическо съдържание
и икокореномическа форма, а икокореномическият сустант е общо понятие за
икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта, икокореномическият специсустит е тяхното единство като общи понятия. Икокореномическият специсустит е разновидност на типичния икокореномически конфант.
Вж. икокореномически сустрататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИФИКАНТ* (ecocorenomic specisustificant) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюн184
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кция) от икономически специсустификант и икотехномически специсустификант [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]; общо понятие за икокореномически специфат (същото като икокореномически спецификат) и икокореномически сустат (същото като икокореномически сустификат), които са негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия специсустификат (последният в качеството му на
двустепенна икокореномическа дуада, в частност на специсустификатна
двустепенна икокореномическа дуада). Разновидност е на понятието за икокореномически тристратификант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИФИКАНТ (ecocorenomic specisustificant) (ки) – във:
икокореномически специсустификант;
типичен икокореномически специсустификант (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИФИКАТ* (ecocorenomic specisustificate) (съкратено от икокореномически специфат и икокореномически
сустат), специсустификатна двустепенна икокореномическа дуада, икокореномически сустратат, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически специсустификат и икотехномически
специсустификат [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]; двустепенна икокореномическа дуада (двустепенен двуравнищен диалектически формат, така че е специсустификатна двустепенна икокореномическа дуада), състояща се от взаимодействащи си (а) икокореномически специфат (същото като икокореномически спецификат и от своя страна
съставен от икокореномическото съдържание и икокореномическата форма)
и (б) икокореномически сустат (същото като икокореномически сустификат
и от своя страна съставен от икокореномическата субстанция и икокореномическата суперстанта), между които (а) и (б) има отношения на определящо и
решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката)
(всяка една от тези две съставни части е двустепенна икокореномическа монада) (вж. фиг. 1, където: тънката стрелка е знак за общо понятие, а дебелата –
185

1852

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------знак за група от понятия; разделените правоъгълници са различни понятия, а
слетите – идентични понятия). В това се качество икокореномическият специсустификат е едносъставна двустепенна икокореномическа дуада* (onecomplex two-stage ecocorenomic duad) (вж. двустепенна икокореномическа дуада), състояща се от четири елемента (съдържание, форма, субстанция и суперстанта), всеки един от които е едносъставно икокореномическо понятие. Наред
с това, обаче, икокореномическият специсустификат може да се разглежда и
като двусъставна едностепенна икокореномическа дуада* (two-complex onestage ecocorenomic duad) (вж. едностепенна икокореномическа дуада), състояща се от два елемента (специфат и сустат), всеки един от които (от своя страна) е двусъставно икокореномическо понятие* (ecocorenomic concept
/conception/) (вж. икономическо понятие). Икокореномическият специсустификат е разновидност на понятието за икокореномически тристратификат.
Всеки икокореномически предмет може да се интерпретира като икокореномически специсустификат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на
сустат (който е негово специсустификатно същество) и специфат (който е негово специсустификатно състояние). Икокореномическият сустат е първичен и
определящ по отношение на икокореномическия специфат; той едновременно
е сустат на икокореномическия предмет и сустат на специфата на икокореномическия предмет. Икокореномическият специфат е вторичен и решаващ по
отношение на икокореномическия сустат; той едновременно е специфат на
икокореномическия предмет и специфат на сустата на икокореномическия
предмет. Икокореномическият специсустификат се покрива с икокореномическия сустратат, тъй като и двете понятия са представляват една и съща двустепенна икокореномическа дуада (в първия случай като дуада от две двустепенни монади, а във втория – като монада от две едностепенни дуади).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икокоренон.
сустрант

Икокореномич. сустрат

Икокореномически
субстрат

Икокореном. суперстрат

Икокореном. специфант

Икокорен.
съдържание

Икокореномич.
форма

Икокореномически
специфат

Икокореномически
сустант

Икокорен.
субстанция

Икокореном. су
перстанта

Икокореномически
сустат

Икокорен.
специсустант

Икокореном.
специсустат
Икокореном.
сустратант

Икокореном. субстратат

Икокорен.
суперстратат

Икокорен. специсустификант

Икокорен. специсустификат

Икокорен.
сустратат

Фиг. 1. Икокореномически специсустификат (специсустификатна двустепенна икокореномическа дуада; икокореномически сустратат)

ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИФИКАТ (ecocorenomic specisustificate) (ки) – във:
икокореномически специсустификат;
типичен икокореномически специсустификат (вж. релевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИФИТИТ* (ecocorenomic specisustifitite), специсустифититна двустепенна икокореномическа монада, (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически специсустифитит и икотехномически специсустифитит (общо понятие за икореномически специсустифитит и икоуниреномически специсустифитит, които са негови разновидности); единство на икокореномическия спе187
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------цифат и икокореномическия сустат (като двойки от икокореномическо съдържание и икокореномическа форма и от икокореномическа субстанция и
икокореномическа суперстанта) [той е двойка от (1) единството на икокореномическото съдържание и икокореномическата субстанция и (2) единството
на икокореномическата форма и икокореномическата суперстанта] и затова е
двустепенна икокореномическа монада, в частност специсустифититна
двустепенна икокореномическа монада). Икокореномическият специсустифитит е разновидност на икокореномическия конфикант. Вж. икокореномически
сустрататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИФИТИТ (ecocorenomic specisustifitite) (ки) – във:
икокореномически специсустифитит;
икокореномически специсустифитит (като разновидност на типичния
диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически специсустифитит (вж. релевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИСУСТИФИТИТ* (ecocorenomic specisustifitite) (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент), специсустифититна двустепенна типична икокореномическа
монада, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически специсустифитит и икотехномически специсустифитит (общо понятие за икореномически специсустифитит и икоуниреномически специсустифитит, които са негови разновидности); единство на икокореномически специфат и икокореномически сустат (като двойки от икокореномическо съдържание и икокореномическа форма и от икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта) [той е двойка от (1) единството на
икокореномическото съдържание и икокореномическата субстанция и (2)
единството на икокореномическата форма и икокореномическата суперстанта]
и затова е двустепенна типична икокореномическа монада, в частност специсустифититна двустепенна типична икокореномическа монада) (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент). Икокореномическият специсустифитит е разновидност на типичния икокореномически конфикант. Вж.
икокореномически сустрататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИТАНТ* (ecocorenomic specitant) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИТАТ* (ecocorenomic specitate) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИТИТ* (ecocorenomic specitite) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФАНТ* (ecocorenomic specifant) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически специфант и икотехномически специфант [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]; общо понятие за икокореномическо съдържание и икокореномическа форма, които са негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия специфат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа монада и същото
като икокореномически спецификат). Икокореномическият специфант е една
от разновидностите на икокореномическия диспецифант и на икокореномическия специсустант. Вж. икокореномически специфанти.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФАНТ (ecocorenomic specifant) (ки) –
във:
икокореномически специфант;
типичен икокореномически специфант (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФАТ* (ecocorenomic specifate), икокореномически спецификат, специфатна двустепенна икокореномическа монада, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция)
от икономически специфат и икотехномически специфат [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]; вид двустепенна
икокореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат,
имащ вида на икокореномически спецификат, така че е специфатна двустепенна икокореномическа монада), състояща се от взаимодействащи си икокореномическо съдържание и икокореномическа форма, общо понятие за които е
икокореномическият специфант и между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономи189

1856

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОСУБСТРАТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ката). Той е една от разновидностите на икокореномическия диспецификант и
на икокореномическия специсустификант. Всеки икокореномически предмет
може да се интерпретира като икокореномически специфат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на съдържание (което е негова специфатно
вътрешно състояние) и форма (която е негова специфатно външно състояние).
Икокореномическото съдържание е първично и определящо по отношение на
икокореномическата форма; то едновременно е съдържание на икокореномическия предмет и съдържание на формата на икокореномическия предмет.
Икокореномическата форма е вторична и решаваща по отношение на икокореномическото съдържание; тя едновременно е форма на икокореномическия
предмет и форма на съдържанието на икокореномическия предмет. Икокореномическата форма е начинът на същестуването на икокореномическото съдържание. Вж. икокореномически битериорат и икокореномически специфанти.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФАТ (ecocorenomic specifate) (ки) – във:
икокореномически специфат;
типичен икокореномически специфат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФЕНОМЕН* (ecocorenomic speciphenomenon) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФЕНОМЕН (ecocorenomic speciphenomenon) (ки) – във:
икокореномически специфеномен (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически специфеномен (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАТ (ecocorenomic specificate) (ки) –
във:
типичен икокореномически спецификат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФИТ* (ecocorenomic specifite) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически
специфит и икотехномически специфит (общо понятие за икореномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------специфит и икоуниреномически специфит, които са негови разновидности);
икокореномически предмет като цялостност от икокореномическо съдържание
(което е вид икокореномически институтит) и икокореномическа форма (която е вид икокореномически ексститутит), като цялостност на негова съдържателна вътрешна (скрита) и формална външна (разкрита) страна; специфитна цялостна конституираност (специфитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още специфитна единична цялостна икокореномическа конституираност* (specifitive single entire ecocorenomic constitution /constitutivity/); икокореномическо
съдържание и икокореномическа форма в тяхното вътрешнопротиворечиво
взаимодействие (на две икокореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); цялостно състояние на икокореномическия предмет. Разновидност е на икокореномическия конститутит. В границите на икокореномическия специфит икокореномическото съдържание и икокореномическата
форма са относително различни специфитни степени (равнища) на конституираността на икокореномическия предмет* (constitution /constitutivity/ of
the ecocorenomic thing). Икокореномическото съдържание се снема в икокореномическата форма: икокореномическата форма е икокореномическото съдържание в снет вид. Първопричината на икокореномическата форма е скрита
в икокореномическото съдържание, а икокореномическото съдържание [което
е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икокореномическия предмет] се разкрива чрез икокореномическата форма [която е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икокореномическия
предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия специфит са обектният икокореномически
специфит* (object ecocorenomic specifite) (специфитът на икокореномическия
обект) и системният икокореномически специфит* (system ecocorenomic
specifite) (специфитът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФИТ (ecocorenomic specifite) (ки) – във:
икокореномически специфит;
икокореномически специфит (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически специфит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СПЕЦИФИТ* (ecocorenomic specifite) (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически специфит и икотехномически специфит (общо понятие за икореномически специфит и икоуниреномически специфит, които са негови разновидности); типичен икокореномически предмет като цялостност от икокореномическо съдържание (което е вид типичен икокореномически институтит)
и икокореномическа форма (която е вид типичен икокореномически ексститутит), като цялостност на негова съдържателна вътрешна (скрита) и формална външна (разкрита) страна; специфитна цялостна конституираност
(специфитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на
типичния икокореномически предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на
икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно
отражение в човешкото съзнание] или още специфитна единична цялостна
типична икокореномическа конституираност* (specifitive single entire
typical ecocorenomic constitution /constitutivity/) (вж. типичен диалектически
икокореномически ингредиент); икокореномическо съдържание и икокореномическа форма в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типични икокореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат);
цялостно състояние на типичния икокореномически предмет. Разновидност
е на типичния икокореномически конститутит. В границите на икокореномическия специфит икокореномическото съдържание и икокореномическата
форма са относително различни специфитни степени (равнища) на конституираността на типичния икокореномически предмет* (constitution
/constitutivity/ of the typical ecocorenomic thing). Икокореномическото съдържание се снема в икокореномическата форма: икокореномическата форма е икокореномическота съдържание в снет вид. Първопричината на икокореномическата форма е скрита в икокореномическото съдържание, а икокореномическото съдържание [което е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на типичния икокореномически предмет] се разкрива чрез икокореномическата форма [която е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на типичния икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия
специфит са обектният икокореномически специфит* (object ecocorenomic
specifite) (специфитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически специфит* (system ecocorenomic specifite) (специфитът на икокореномическата система).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СТАТИСУБСТАНТИТ*
statisubstantite) – същото като икокореномически субстантит;

(ecocorenomic

ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СТАТИСУБСТАНТИТ
(ecocorenomic
statisubstantite) (ки) – във:
запасов икокореномически статисубстантит (същото като запасов икокореномически субстантит);
изпълнителен икокореномически статисубстантит (същото като изпълнителен икокореномически субстантит);
икокореномически статисубстантит (същото като икокореномически
субстантит);
работен икокореномически статисубстантит (същото като работен
икокореномически субстантит);
субстатен икокореномически статисубстантит (същото като субстатен икокореномически субстантит);
сустатантен икокореномически статисубстантит (същото като сустатантен икокореномически субстантит);
сустатитен икокореномически статисубстантит (същото като сустатитен икокореномически субстантит);
съзидателен икокореномически статисубстантит (същото като съзидателен икокореномически субстантит);
сътворителен икокореномически статисубстантит (същото като сътворителен икокореномически субстантит);
творчески икокореномически статисубстантит (същото като творчески
икокореномически субстантит);
унисъзидателен икокореномически статисубстантит (същото като унисъзидателен икокореномически субстантит).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБЕКСОИНГРЕДИЕНТ
(ecocorenomic
subexoingredient) (ки) – във:
дерелевантни диалектически икокореномически субексоингредиенти
(вж. дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент);
диалектически икокореномически субексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
релевантни диалектически икокореномически субексоингредиенти
(вж. релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБЕКСОПРЕДМЕТ* (ecocorenomic subthing) –
вж. [1] дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент, [2]
диалектически икокореномически ексоингредиент и [3]релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ (ecocorenomic subingredients)
(ки) – във:
дерелевантни диалектически икокореномически субингредиенти (вж.
дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
дерелевантни типичен диалектически икокореномически субингредиенти (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
диалектически икокореномически субингредиент (вж. диалектически
икокореномически ингредиент);
релевантни диалектически икокореномически субингредиенти (вж.
релевантен диалектически икокореномически ингредиент);
релевантни типичен диалектически икокореномически субингредиенти (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен диалектически икокореномически субингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБПРЕДМЕТ* (ecocorenomic subthing) – вж. [1]
дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент, [2] диалектически икокореномически ингредиент и [3] релевантен диалектически икокореномически ингредиент, [4] дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент, [5] типичен диалектически икокореномически ингредиент и
[6] релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСАКТИВ* (ecocorenomic subsasset) – вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСДИСПОЗИТ* (ecocorenomic subsdisposite)
– вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСДИСПОЗИТ (ecocorenomic subsdisposite)
(ки) – във:
икокореномически субсдиспозит (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икокореномически субсдиспозит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСДИСПОТИТ* (ecocorenomic subsdispotite)
– вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСКОНТИВ* (ecocorenomic subsconassets) –
вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИТИТ* (ecocorenomic subsspecitite)
– вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ* (ecocorenomic subsspecifite)
– вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБССПЕЦИФИТ (ecocorenomic subsspecifite)
(ки) – във:
икокореномически субсспецифит (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически субсспецифит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (ecocorenomic substantite), икокореномически статит, икокореномически статисубстантит, икокореномическо участие, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от икономически субективит и икотехномически обективит (както и общо понятие за икореномически субстантит (в т.ч. и за икономически
субективит и икотехномически обективит) и икоуниреномически субстантит, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където икономическият субективит е икономическа оценка на икотехномическия обективит. Негов частен случай е статидно-субстантивностният икокореномически ингредиент* (statedly-substantivitical ecocorenomic ingredient), какъвто е всеки икокореномически ингредиент изобщо.
Разграничението, което се прави между икономическия субективит и икотехномическия обективит (като негови съставни елементи), е според тяхната субстанциална природа (дали тя, съответно, е обективна или субективна), т.е. според тяхната субстанциалност, и по-специално от гледна точка на отношението,
което икокореномическият субект има към природата на наблюдавания и
оценявания икокореномически предмет, което означава според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност. От своя страна, икотехномическият
обективит е общо понятие за икотехномически обтиобективит и икотехномически субтиобективит, а икономическият субективит е общо понятие за
икономически обтисубективит и икономически субтисубективит (вътре
във всяка една от тези двойки понятия разграничението се прави според общностния икореномически статут на икореномическия субект, т.е. от гледна
точка на природата на наблюдението и оценяването на икокореномическия
субстантит, което се извършва от икокореномическия субект) (табл. 1). Вж.
икореномически субект.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Икокореномически субстантит
Икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
икореномически
ингредиент)
(икореномически
субстантит;
икореномически
статит)

Икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
икоуниреномически
ингредиент)
(икоуниреномически
субстантит;
икоуниреномически
статит)

Икокореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
икокореномически
ингредиент)
(икокореномически
субстантит;
икокореномически
статит)

Обективен
икореномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
икореномически
ингредиент)
(икореномически
обтисубстантит;
икореномически
обтит)

Обективен
икоуниреномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
икоуниреномически
ингредиент)
(икоуниреномически
обтисубстантит;
икоуниреномически
обтит)

Обективен
икокореномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
икокореномически
ингредиент)
(икокореномически
обтисубстантит;
икокореномически
обтит)

Субективен
икореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
икореномически
ингредиент)
(икореномически
субтисубстантит;
икореномически
субтит)

Субективен
икоуниреномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
икоуниреномически
ингредиент)
(икоуниреномически
субтисубстантит;
икоуниреномически
субтит)

Субективен
икокореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
икокореномически
ингредиент)
(икокореномически
субтисубстантит;
икокореномически
субтит)

ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ (ecocorenomic substantite) (ки) –
във:
запасов икокореномически субстантит (същото като запасово икокореномическо участие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпълнителен икокореномически субстантит (същото като изпълнително
икокореномическо участие);
икокореномически субстантит (същото като икокореномическо участие);
работен икокореномически субстантит (същото като работно икокореномическо участие);
субстатен икокореномически субстантит (същото като субстатно икокореномическо участие);
сустатантен икокореномически субстантит (същото като сустатантно
икокореномическо участие);
сустатитен икокореномически субстантит (същото като сустатитно
икокореномическо участие);
съзидателен икокореномически субстантит (същото като съзидателно
икокореномическо участие);
сътворителен икокореномически субстантит (същото като сътворително икокореномическо участие);
творчески икокореномически субстантит (същото като творческо икокореномическо участие);
унисъзидателен икокореномически субстантит (същото като унисъзидателно икокореномическо участие).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБСТАТ*
(ecocorenomic
substatum
/subavailability/) [съкратено от субстанциален икокореномически запас (substantial ecocorenomic stock)] (*) – икономически субстат и икотехномически
субстат взети заедно в тяхното цялостно единство; типичен начин за означаване (за изразяване) на икокореномическата субстанция (т.е. е типична икокореномическа субстанция); вътрешно същество (субстанция или вътрешно-присъщо същество) на типичния икокореномически предмет и на икокореномическия запас (ecocorenomic stock /availabilitiy/) (вж. икономически запас и
икономически запаси ); една от двете разновидности на типичния икокореномически сустант (другата му разновидност е икокореномическият запас) и
елемент на типичния икокореномически сустат. Икокореномическият субстат
е основанието на типичния икокореномически ексопредмет, което притежава
потенциалната способност (като уплътнена кинетичност) да го променя целенасочено според икономическия интерес на общностната икономическа единица, която го притежава. Затова в нея се съдържа източникът на икокореномическото развитие. Той е едната от двете разновидности на типичния икокореномически смисъл и една от двете разновидности на типичния икокореноми3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески субстрат. Начинът на реализиране на икокореномическия субстат е
икокореномическият запас. Икокореномическият субстат и икокореномическият запас са категории на съществото на типичния икокореномически
предмет, като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това същество. Икокореномическият субстат се снема в икокореномическия запас: икокореномическият запас е икокореномическият субстат в
снет вид. Икокореномическият запас е скрит в икокореномическия субстат, а
икокореномическият субстат [който е първичното (примитивното) и определящото същество на типичния икокореномически предмет] се разкрива чрез
икокореномическия запас [който е вторичното (производното) и решаващото
същество на типичния икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. икокореномически субстрат и икокореномически
смисъл.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТРАТ* (ecocorenomic substratum) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически
субстрат и икотехномически субстрат [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]; вътрешна основа (вътрешноприсъща основа) на икокореномическия предмет [или още вътрешна икокореномическа основа* (internal ecocorenomic base)]; субстрат на икокореномическия предмет; общо понятие за икокореномическа субстанция и икокореномическо съдържание: икокореномическата субстанция и икокореномическото
съдържание са двете основни разновидности на икокореномическия субстрат.
Последният представлява или икокореномическа субстанция, или икокореномическо съдържание. В рамките на икокореномическия субстрат икокореномическата субстанция играе ролята на определящата страна, а икокореномическото съдържание – на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в
икономиката). Начинът на осъществяване на икокореномическия субстрат е
икокореномическият суперстрат (икокореномическата супформа). Икокореномическият субстрат и икокореномическият суперстрат са категории на основата на икокореномическия предмет* (base of the ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази
основа. Икокореномическият субстрат се снема в икокореномическия суперстрат: икокореномическият суперстрат е икокореномическият субстрат в снет
вид. Икокореномическият суперстрат е скрит в икокореномическия субстрат, а
4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическият субстрат [който е първичната (примитивната) и определящата основа на икокореномическия предмет] се разкрива чрез икокореномическия суперстрат [който е вторичната (производната) и решаващата основа на
икокореномическия предмет].
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТРАТ (ecocorenomic substratum) (ки) – във:
икокореномически субстрат;
икокореномически субстрат и икокореномически суперстрат;
типичен икокореномически субстрат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТРАТ И ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСТРАТ* (ecocorenomic substratum and ecocorenomic superstratum) (*) –
фундаментални икокореномически категории от висока степен на общност,
отразяващи общи форми на икокореномиката и на икокореномическото познание, произтичащи от икокореномическия субстрат и икокореномическия
суперстрат. Върху взаимоотношението между икокореномическия субстрат и
икокореномическия суперстрат (то е диалектически противоречиво) възниква
строго подредена съвкупност от понятия на методологията на икокореномическата теория (като диалектически понятия) в контекста на икокореномическата основа (ecocorenomic base /substructure/), чрез които базово се обосновава и реализира икокореномическата ингредиентност за целите на конституирането, класифицирането и обяснението на икокореномическите системи*
(ecocorenomic systems) (вж. икономическа система). Най-общо, икокореномическият субстрат и икокореномическият суперстрат се съотнасят помежду си
като вътрешна и външна страна (като вътрешни и външни характеристики) на
основата на икокореномическите предмети. Икокореномическият субстрат се
снема в икокореномическия суперстрат: икокореномическият суперстрат е
икокореномическия субстрат в снет вид. Във взаимоотношението между икокореномическия субстрат и икокореномическия суперстрат икокореномическият субстрат играе ролята на определящата страна, а икокореномическият суперстрат – на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в икономиката). Икокореномическият субстрат и икокореномическият суперстрат могат да
образуват многоравнищна икономика (респ. многоравнищна икокореномическа система като нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята на икокореномически субстрат по отношение на следващото равнище и на
икокореномически суперстрат по отношение на предходното равнище.
5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икокореномическият субстрат е вътрешната основа на икокореномическия предмет. Икокореномическият субстрат е общо понятие за икокореномическа субстанция и икокореномическо съдържание: икокореномическата
субстанция и икокореномическото съдържание са двете основни разновидности на икокореномическия субстрат. Последният представлява или икокореномическа субстанция, или икокореномическо съдържание. От своя страна икокореномическият суперстрат е външната основа на икокореномическия
предмет, неговият експлицитен израз. Той е начин на осъществяване (в т.ч.
начин на съществуване и начин на реализиране) на икокореномическия субстрат. Икокореномическият суперстрат е общо понятие за икокореномическа
суперстанта и икокореномическа форма: икокореномическата суперстанта и
икокореномическата форма са двете основни разновидности на икокореномическия суперстрат. Последният представлява или икокореномическа суперстанта, или икокореномическа форма. От това следва, че зависимостта между
икокореномическия субстрат и икокореномическия суперстрат има две разновидности: зависимост между икокореномическата субстанция и икокореномическата суперстанта или зависимост между икокореномическото съдържание и
икокореномическата форма.
а. Икокореномическо съдържание и икокореномическа форма
Икокореномическото съдържание е вътрешното състояние на икокореномическия предмет. Негови разновидности са обектното икокореномическо
съдържание (вътрешното състояние на икокореномическия обект) и системното икокореномическо съдържание (вътрешното състояние на икокореномическата система). Икокореномическото съдържание е не само икокореномическият състав, но и единството на всички съставни елементи на икокореномическия предмет, на неговите свойства, вътрешни процеси и връзки и затова
определя неговата специфика (вж. специфика на икономическата система).
Икокореномическата форма е външното състояние на икокореномическия
предмет и начинът на съществуване на икокореномическото съдържание, на
съдържанието на икокореномическия предмет. Икокореномическата форма е
организацията на икокореномическото съдържание, системата от устойчиви
икокореномически връзки* (ecocorenomic ionnections) (тяхната подреденост)
(вж. икономическа връзка), изразява се в икокореномическата структура*
(ecocorenomic structure) (вж. икономическа структура) и в икокореномическото многообразие* (ecocorenomic manifold) (вж. икономическо многообразие) и определя характера на икокореномическата система* (character of
6

1868

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------the ecocorenomic system) (вж. характер на икономическата система). Икокореномическата форма е начинът на съхраняване на икокореномическия хомеостазис* (ecocorenomic homeostasis) (вж. икономически хомеостазис).
Икокореномическото съдържание и икокореномическата форма са категории на състоянието на икокореномическите предмети, като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на това състояние.
Икокореномическото съдържание се снема в икокореномическата форма: икокореномическата форма е икокореномическото съдържание в снет вид. В пообщ план икокореномическото съдържание и икокореномическата форма могат да образуват многоравнищна икономика (респ. многоравнищна икокореномическа система като нейно отражение), в която дадено равнище да изпълнява ролята на икокореномическо съдържание по отношение на следващото
равнище и на икокореномическа форма по отношение на предходното равнище.
Във взаимоотношението между икокореномическото съдържание и икокореномическата форма икокореномическото съдържание играе ролята на определящата страна, а икокореномическата форма – на решаващата страна. Те
са намират в противоречиво единство: макар и по-богата икокореномическата
форма е форма на икокореномическото си съдържание, а икокореномическото
съдържание се обхваща от икокореномическата си форма. В развитието на
противоположността между тях икокореномическата форма е поконсервативният, а икокореномическото съдържание – по-динамичният елемент. В процеса на това развитие се достига до положение, когато настъпва
непреодолимо противоречие между икокореномическото съдържание и икокореномическата форма: дадената икокореномическа форма не може повече да
бъде начин на съществуване на икокореномическото си съдържание и на запазване на икокореномическия хомеостазис. Настъпва смяна на една икокореномическа форма с друга (на един икокореномически хомеостазис с друг), която става форма на новото икокореномическо съдържание (и на новото икокореномическо качество), получило се в резултат на значимите и основни изменения в него (в т.ч. и на икокореномическото количество).
б. Икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта
Икокореномическата субстанция е вътрешното същество на икокореномическия предмет. Икокореномическата субстанция е непосредствено нереализирано (непосредствено невидимо, скрито) същество в икономиката, което
обаче е опосредствано реализирано (опосредствано видимо, открито) посредс7

1869

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------твом икокореномическата суперстанта. Икокореномическата субстатнция се
разкрива чрез икокореномическата суперстанта. Икокореномическата суперстанта е външното същество на икокореномическия предмет. Икокореномическата суперстанта е непосредствено реализирано (непосредствено видимо,
открито) същество в икономиката и наред с това е опосредствено изразяваща
субстанциалното икокореномическо същество. Икокореномическото явление е
начинът на реализиране на икокореномическата субстанция.
Икокореномическата субстанция и икокореномическата суперстанта са
категории на съществото на икокореномическите предмети, като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това същество. Икокореномическата субстанция се снема в икокореномическата суперстанта: икокореномическата суперстанта е икокореномическата субстанция в
снет вид. В по-общ план икокореномическата субстанция и икокореномическата суперстанта могат да образуват многоравнищна икономика (респ. многоравнищна икокореномическа система като нейно отражение), в която дадено
равнище да изпълнява ролята на икокореномическа субстанция по отношение
на следващото равнище и на икокореномическа суперстанта по отношение на
предходното равнище.
Във взаимоотношението между икокореномическата субстанция и икокореномическата суперстанта икокореномическата субстанция играе ролята на
определящата страна, а икокореномическата суперстанта – на решаващата
страна. Те са намират в противоречиво единство: макар и по-богата икокореномическата суперстанта е суперстанта на икокореномическата си субстанция,
а икокореномическата субстанция се реализира от икокореномическата си суперстанта. Икокореномическата суперстанта е по-богата от икокореномическата субстанция, тъй като то включва в себе си не само разкриването на икокореномическата субстанция, на субстанциалните връзки връзки на икокореномическия обект (респ. на икокореномическата система), но и всички случайни отношения и особености на съществото на обекта. Икокореномическата суперстанта е по-динамична и променлива, докато икокореномическата субстанция образува нещо запазващо се във всички изменения в икокореномическия
обект (респ. в икокореномическата система). В крайна сметка обаче икокореномическата субстанта също се променя.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------в. Зависимости между разновидностите на икокореномическия субстрат и на икокореномическия суперстрат
Между икокореномическата субстанция и икокореномическата суперстанта, от една страна, и икокореномическото съдържание и икокореномическата форма, от друга (в качеството им на разновидности на икокореномическия субстрат и на икокореномическия суперстрат), съществуват определени
зависимости, което показва, че те не са взаимноизключащи се (дихотомни) понятия, а, напротив, при тях има взаимно проникване и те образуват общи разновидности.
(1) По-специално, както икокореномическата субстанция, така и икокореномическото суперстанта (всяка поотделно) могат да имат както съдържание
(като тяхно вътрешно състояние), така и форма (като тяхно външно състояние
като начин на съществуване на тяхното съдържание). В този смисъл по отношение на икокореномическата субстанция се конституират (а) субстанциално
икокореномическо съдържание* (substantial ecocorenomic content) [съдържание на икокореномическата субстанция; икокореномическа косубстанция*
(ecocorenomic cosubstance)], което е вътрешното състояние на икокореномическата субстанция, и (б) субстанциална икокореномическа форма*
(substantial ecocorenomic form) [форма на икокореномическата субстанция;
икокореномическа фосубстанция* (ecocorenomic fosubstance)], което е начинът на съществуване на съдържанието на икокореномическата субстанция. От
своя страна, по отношение на икокореномическата суперстанта се конституират (а) суперстантивно икокореномическо съдържание* (superstantive
ecocorenomic content) [съдържание на икокореномическата суперстанта; икокореномическа косуперстанта* (ecocorenomic cosuperstant)], което е вътрешното състояние на икокореномическата суперстанта, и (б) суперстантивна
икокореномическа форма* (superstantive ecocorenomic form) [форма на икокореномическата суперстанта; икокореномическа фосуперстанта* (ecocorenomic fosuperstant)], което е начинът на съществуване на съдържанието на
икокореномическата суперстанта.
(2) Друг е случаят, когато икокореномическата суперстанта на дадена
икокореномическа субстанция е форма на проявление на някакво икокореномическо съдържание, стоящо зад икокореномическата субстанция. Тогава икокореномическото съдържание изпълнява ролята на икокореномическа субстанция, така че тя е съдържателна икокореномическа субстанция* (contential ecomomic substance) (съдържанието като субстанция), а икокореномическата форма изпълнява ролята на икокореномическа суперстанта, така че тя е
9
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------формална икокореномическа суперстанта* (formal ecocorenomic superstant)
(формата като суперстанта).
(3) При определени предпоставки (особено в субстанциалностратифицираните икокореномически системи) дадена икокореномическа субстанция може на различни равнища да се реализира в различни икокореномически суперстанти, а дадена икокореномическа суперстанта може при различни равнища да е суперстанта на различни икокореномически субстанции.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТРАТАТ* (ecocorenomic substratate) (*),
субстрататна едностепенна икокореномическа дуада, – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически субстратат
и икотехномически субстратат [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]; вид едностепенна икокореномическа дуада
(едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е субстрататна
едностепенна икокореномическа дуада), състояща се от взаимодействащи си
икокореномическо съдържание и икокореномическа субстанция, общо понятие за които е икокореномическият субстрат и между които има отношения
на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо
в икономиката). Той е една от разновидностите на икокореномическия натуритат. Всеки икокореномически предмет може да с е интерпретира като икокореномически субстратат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство
на съдържание (което е негово вътрешно състояние) и субстанция (която е негово вътрешно същество). Икокореномическата субстанция е първична и определяща по отношение на икокореномическото съдържание; тя едновременно
е субстанция на икокореномическия предмет и субстанция на съдържанието на
икокореномическия предмет. Икокореномическото съдържание е вторично и
решаващо по отношение на икокореномическата субстанция; то едновременно
е съдържание на икокореномическия предмет и съдржание на субстанцията на
икокореномическия предмет. Вж. икокореномически специсустификат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТРАТАТ (ecocorenomic substratate) (ки) –
във:
икокореномически субстратат;
типичен икокореномически субстратат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
10
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТРАТИТ* (ecocorenomic substratite) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически субстратит и икотехномически субстратит (общо понятие за икореномически субстратит и икоуниреномически субстратит, които са негови
разновидности); икокореномически предмет като единство от икокореномическо съдържание и икокореномическа субстанция (които са видове икокореномически институтити), негова субстратитна вътрешна (скрита) страна;
субстратитна (частична и единна) вътрешна конституираност (субстратитна вътрешноприсъща конституираност) на икокореномическия предмет [в
т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание]
или още субстратитна (частична и единна) вътрешна икокореномическа
конституираност* [substratitive (partial and united) internal ecocorenomic constitution /constitutivity/]; икокореномическо съдържание (като вътрешно състояние) и икокореномическа субстанция (като вътрешно същество) в тяхното
вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две вътрешни икокореномически
страни на икокореномическата основа, които взаимно се предполагат и отричат); единна (частична) вътрешна основа на икокореномическия предмет.
Субстратитът е разновидност на икокореномическия интит. Основни разновидности на икокореномическия субстратит са обектният икокореномически
субстратит* (object ecocorenomic substratite) (субстратитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически субстратит* (system
ecocorenomic substratite) (субстратитът на икокореномическата система). Вж.
икокореномически сустрататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТРАТИТ (ecocorenomic substratite) (ки) –
във:
икокореномически субстратит;
икокореномически субстратит (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически субстратит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТРАТИТ* (ecocorenomic substratite) (като
разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически субстратит и икотехномически субстратит (общо понятие за икоре11
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически субстратит и икоуниреномически субстратит, които са негови
разновидности); типичен икокореномически предмет като единство от икокореномическо съдържание и икокореномическа субстанция (които са видове
типичен икокореномически институтити), негова субстратитна вътрешна
(скрита) страна; субстратитна (частична и единна) вътрешна конституираност (субстратитна вътрешноприсъща конституираност) на типичния икокореномически предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в
човешкото съзнание] или още субстратитна (частична и единна) вътрешна типична икокореномическа конституираност* [substratitive (partial and
united) internal typical ecocorenomic constitution /constitutivity/] (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент); икокореномическо съдържание
(като вътрешно състояние) и икокореномическа субстанция (като вътрешно
същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две вътрешни типични икокореномически страни на типичната икокореномическа основа,
които взаимно се предполагат и отричат); единна (частична) вътрешна основа на типичния икокореномически предмет. Субстратитът е разновидност на
типичния икокореномически интит. Основни разновидности на типичния
икокореномически субстратит са обектният икокореномически субстратит* (object ecocorenomic substratite) (субстратитът на икокореномическия
обект) и системният икокореномически субстратит* (system ecocorenomic
substratite) (субстратитът на икокореномическата система). Вж. икокореномически сустрататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСФЕНОМЕН* (ecocorenomic subsphenomenon) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСФЕНОМЕН (ecocorenomic subsphenomenon) (ки) – във:
икокореномически субсфеномен (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически субсфеномен (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (ecocorenomic subtiincentite) – същото като икокореномическа феност и като инцентитално
икокореномическо субтиучастие.
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ (ecocorenomic subtiincentite)
(ки) – във:
запасов икокореномически субтиинцентит (същото като запасова икокореномическа ценностност и като запасово инцентитално икокореномическо
субтиучастие);
изпълнителен икокореномически субтиинцентит (същото като изпълнителна икокореномическа феност и като изпълнително инцентитално икокореномическо субтиучастие);
икокореномически субтиинцентит (същото като икокореномическа феност и като инцентитално икокореномическо субтиучастие);
работен икокореномически субтиинцентит (същото като работна икокореномическа феност и като работно инцентитално икокореномическо субтиучастие);
субстатен икокореномически субтиинцентит (същото като субстатна
икокореномическа ценностност и като субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие);
сустатантен икокореномически субтиинцентит (същото като сустатантна икокореномическа ценностност и като сустатантно инцентитално
икокореномическо субтиучастие);
сустатитен икокореномически субтиинцентит (същото като сустатитна икокореномическа ценностност и като сустатитно инцентитално икокореномическо субтиучастие);
съзидателен икокореномически субтиинцентит (същото като съзидателна икокореномическа феност и като съзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие);
сътворителен икокореномически субтиинцентит (същото като сътворителна икокореномическа феност и като сътворително инцентитално икокореномическо субтиучастие);
творчески икокореномически субтиинцентит (същото като творческа
икокореномическа феност и като творческо инцентитално икокореномическо
субтиучастие);
унисъзидателен икокореномически субтиинцентит (същото като унисъзидателна икокореномическа феност и като унисъзидателно инцентитално
икокореномическо субтиучастие).
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ* (ecocorenomic subtisubstantite) – същото като икокореномическо субтиучастие и като икокореномически субтит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ (ecocorenomic subtisubstantite) (ки) – във:
запасов икокореномически субтисубстантит (същото като запасово икокореномическо субтиучастие и като запасов икокореномически субтит);
изпълнителен икокореномически субтисубстантит (същото като изпълнително икокореномическо субтиучастие и като изпълнителен икокореномически субтит);
икокореномически субтисубстантит (същото като икокореномическо
субтиучастие и като икокореномически субтит);
работен икокореномически субтисубстантит (същото като работно
икокореномическо субтиучастие и като работен икокореномически субтит);
субстатен икокореномически субтисубстантит (същото като субстатно
икокореномическо субтиучастие и като субстатен икокореномически субтит);
сустатантен икокореномически субтисубстантит (същото като сустатантно икокореномическо субтиучастие и като сустатантен икокореномически субтит);
сустатитен икокореномически субтисубстантит (същото като сустатитно икокореномическо субтиучастие и като сустатитен икокореномически субтит);
съзидателен икокореномически субтисубстантит (същото като съзидателно икокореномическо субтиучастие и като съзидателен икокореномически
субтит);
сътворителен икокореномически субтисубстантит (същото като сътворително икокореномическо субтиучастие и като сътворителен икокореномически субтит);
творчески икокореномически субтисубстантит (същото като творческо
икокореномическо субтиучастие и като творчески икокореномически субтит);
унисъзидателен икокореномически субтисубстантит (същото като унисъзидателно икокореномическо субтиучастие и като унисъзидателен икокореномически субтит).
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТ* (ecocorenomic subtite), икокореномически субтисубстантит, (*) – външен статут (външно-присъщ статут) на
икокореномическия предмет (в т.ч. и на икокореномическия обект и на икокореномическата система, която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още външен икокореномически статут* (external ecocorenomic
statute)]; субтит на икокореномическия предмет (и субтит на обтита на икокореномическия предмет). Той е комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икотехномическия субтиобективит (вж. икотехномически обективит) и икономическия субтисубективит (вж. икономически субективит) (както и общо понятие за икореномически субтисубстантит (в т.ч.
и за икономически субтисубективит и икотехномически субтиобективит) и
икоуниреномически субтисубстантит, които съобразно с форномическата
съставност са негови разновидности), където икономическият субтисубективит е икономическа оценка на икотехномическия субтиобективит. Икокореномическият субтит е такава субстантивностна оценка на икокореномическия
предмет (респ. на икокореномическия ингредиент), дадена от икокореномическия субект, която е съобразена с (произтича от) собствен (вътрешноконституиран и отразяващ вътрешно субективно виждане) субективен критерий на субекта, който в общия случай може да не е най-добрият за него от
гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да постигне повече): това е субективно-изисквана субстантивностна оценка или още субективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна оценка, т.е. е субективносубстантивностна икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical
ecocorenomic appraisement) [на която отговаря субективно-субстантивностният икокореномически ингредиент, който е субективно-изискван
субстантивностен ингредиент или още субективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-субстантивностна икокореномическа оценка (респ. непосредственосубстантивностен икокореномически ингредиент).
Икокореномическият субтит (икокореномическият субтисубстантит) е начинът на субективизиране на икокореномическия обтит. Икокореномическият обтит и икокореномическият субтит са категории на статута на икокореномическия предмет* (statute of the ecocorenomic thing), като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Икорекономическият обтит се снема в икореномическия субтит: икокореномическият субтит е икокореномическия обтит в снет вид. Икокореномическият су15
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------бит е скрит в икокореномическия обтит, а икокореномическият обтит [който е
първичният (примитивният) и определящият статут на икокореномическия
предмет] се разкрива чрез икоконоремическия субтит [който е вторичният
(производният) и решаващият статут на икокореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Икокореномически субтит
Икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
икореномически
ингредиент)
(икореномически
субстантит;
икореномически
статит)

Икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
икоуниреномически
ингредиент)
(икоуниреномически
субстантит;
икоуниреномически
статит)

Икокореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
икокореномически
ингредиент)
(икокореномически
субстантит;
икокореномически
статит)

Обективен
икореномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
икореномически
ингредиент)
(икореномически
обтисубстантит;
икореномически
обтит)

Обективен
икоуниреномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
икоуниреномически
ингредиент)
(икоуниреномически
обтисубстантит;
икоуниреномически
обтит)

Обективен
икокореномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
икокореномически
ингредиент)
(икокореномически
обтисубстантит;
икокореномически
обтит)

Субективен
икореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
икореномически
ингредиент)
(икореномически
субтисубстантит;
икореномически
субтит)

Субективен
икоуниреномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
икоуниреномически
ингредиент)
(икоуниреномически
субтисубстантит;
икоуниреномически
субтит)

Субективен
икокореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
икокореномически
ингредиент)
(икокореномически
субтисубстантит;
икокореномически
субтит)

ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТ (ecocorenomic subtite) (ки) – във:
запасов икокореномически субтит;
изпълнителен икокореномически субтит;
икокореномически субтит;
17

1879

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------работен икокореномически субтит;
субстатен икокореномически субтит;
сустатантен икокореномически субтит;
сустатитен икокореномически субтит;
съзидателен икокореномически субтит;
сътворителен икокореномически субтит;
творчески икокореномически субтит;
унисъзидателен икокореномически субтит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(ecocorenomic
subtitranscentite) – същото като икокореномическа ценностност и като трансцентитално икокореномическо субтиучастие.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИТРАНСЦЕНТИТ
(ecocorenomic
subtitranscentite) (ки) – във:
запасов икокореномически субтитрансцентит (същото като запасова
икокореномическа ценностност и като запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие);
изпълнителен икокореномически субтитрансцентит (същото като изпълнителна икокореномическа ценностност и като изпълнително трансцентитално икокореномическо субтиучастие);
икокореномически субтитрансцентит (същото като икокореномическа
ценностност и като трансцентитално икокореномическо субтиучастие);
работен икокореномически субтитрансцентит (същото като работна
икокореномическа ценностност и като работно трансцентитално икокореномическо субтиучастие);
субстатен икокореномически субтитрансцентит (същото като субстатна икокореномическа ценностност и като субстатно трансцентитално
икокореномическо субтиучастие);
сустатантен икокореномически субтитрансцентит (същото като сустатантна икокореномическа ценностност и като сустатантно трансцентитално икокореномическо субтиучастие);
сустатитен икокореномически субтитрансцентит (същото като сустатитна икокореномическа ценностност и като сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателен икокореномически субтитрансцентит (същото като съзидателна икокореномическа ценностност и като съзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие);
сътворителен икокореномически субтитрансцентит (същото като сътворителна икокореномическа ценностност и като сътворително трансцентитално икокореномическо субтиучастие);
творчески икокореномически субтитрансцентит (същото като творческа икокореномическа ценностност и като творческо трансцентитално
икокореномическо субтиучастие);
унисъзидателен икокореномически субтитрансцентит (същото като
унисъзидателна икокореномическа ценностност и като унисъзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(ecocorenomic
subtiunicentite) – същото като икокореномически диспотит и като уницентитално икокореномическо субтиучастие.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ (ecocorenomic subtiunicentite) (ки) – във:
запасов икокореномически субтиуницентит (същото като запасова икокореномическа ценностност и като запасово уницентитално икокореномическо субтиучастие);
изпълнителен икокореномически субтиуницентит (същото като изпълнителен икокореномически диспотит и като изпълнително уницентитално
икокореномическо субтиучастие);
икокореномически субтиуницентит (същото като икокореномически
диспотит и като уницентитално икокореномическо субтиучастие);
работен икокореномически субтиуницентит (същото като работен икокореномически диспотит и като работно уницентитално икокореномическо
субтиучастие);
субстатен икокореномически субтиуницентит (същото като субстатна
икокореномическа ценностност и като субстатно уницентитално икокореномическо субтиучастие);
сустатантен икокореномически субтиуницентит (същото като сустатантна икокореномическа ценностност и като сустатантно уницентитално
икокореномическо субтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитен икокореномически субтиуницентит (същото като сустатитна икокореномическа ценностност и като сустатитно уницентитално
икокореномическо субтиучастие);
съзидателен икокореномически субтиуницентит (същото като съзидателен икокореномически диспотит и като съзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие);
сътворителен икокореномически субтиуницентит (същото като сътворителен икокореномически диспотит и като сътворително уницентитално
икокореномическо субтиучастие);
творчески икокореномически субтиуницентит (същото като творчески
икокореномически диспотит и като творческо уницентитално икокореномическо субтиучастие);
унисъзидателен икокореномически субтиуницентит (същото като унисъзидателен икокореномически диспотит и като унисъзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (ecocorenomic subticentite) –
същото като икокореномически диспотант и като центитално икокореномическо субтиучастие.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ (ecocorenomic subticentite) (ки)
– във:
запасов икокореномически субтицентит (същото като запасова икокореномическа ценностност и като запасово центитално икокореномическо
субтиучастие);
изпълнителен икокореномически субтицентит (същото като изпълнителен икокореномически диспотант и като изпълнително центитално икокореномическо субтиучастие);
икокореномически субтицентит (същото като икокореномически диспотант и като центитално икокореномическо субтиучастие);
работен икокореномически субтицентит (същото като работен икокореномически диспотант и като работно центитално икокореномическо субтиучастие);
субстатен икокореномически субтицентит (същото като субстатна
икокореномическа ценностност и като субстатно центитално икокореномическо субтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантен икокореномически субтицентит (същото като сустатантна икокореномическа ценностност и като сустатантно центитално икокореномическо субтиучастие);
сустатитен икокореномически субтицентит (същото като сустатитна
икокореномическа ценностност и като сустатитно центитално икокореномическо субтиучастие);
съзидателен икокореномически субтицентит (същото като съзидателен
икокореномически диспотант и като съзидателно центитално икокореномическо субтиучастие);
сътворителен икокореномически субтицентит (същото като сътворителен икокореномически диспотант и като сътворително центитално икокореномическо субтиучастие);
творчески икокореномически субтицентит (същото като творчески икокореномически диспотант и като творческо центитално икокореномическо
субтиучастие);
унисъзидателен икокореномически субтицентит (същото като унисъзидателен икокореномически диспотант и като унисъзидателно центитално
икокореномическо субтиучастие).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБФОРМАТ* (ecocorenomic subformate) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически субформат и икотехномически субформат [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
конфигурация* (ecocorenomic configuration) (вж. икономическа конфигурация),
която е образувана от взаимодействащи си икокореномическа субстанция и
икокореномическа форма, всяко от които може да бъде както вход, така изход
на определена икокореномическа система* (ecocorenomic system) (вж. икономическа система). Между тях има отношения на определящо и решаващо в
икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката), като в тази
икокореномическа конфигурация икокореномическата субстанция е определящото, а икокореномическата форма е решаващото. (Вж. икономически специсустификат.) Дадена икокореномическа субстанция може да се опредмети
[това е субформационно икокореномическо опредметяване* (subformational
ecocorenomic objectification), което е разновидност на икокореномическото
опредметяване* (ecocorenomic objectification) изобщо (вж. икономическо оп21
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редметяване)] в една или в повече от една взаимодействащи си икокореномически форми от определен тип, като разпределя своя обем между тях (субстанцията и всяка от формите имат своя измерителна единица). Това е формено
опредметяване на икокореномическата субстанция, което показва, че икокореномическата форма опосредствено (посредством икокореномическото съдържание) е субстанциална икокореномическа форма, че тя е опосредствана
форма на своята субстанция. Когато опредеметяването се извършва в една
форма, то е едноформено субформационно икокореномическо опредметяване* (one-form subformational ecocorenomic objectification), в две форми – двуформено субформационно икокореномическо опредметяване* (two-form
subformational ecocorenomic objectification), в три форми – триформено субформационно икокореномическо опредметяване* (tree-form subformational
ecocorenomic objectification), в повече от три форми – многоформено субформационно икокореномическо опредметяване* (multiform subformational ecocorenomic objectification). С прехода от субстанцията към формите една и съща
по величина (невидима и намираща се в дълбочина) икокореномическа субстанция се трансформира (вж. икокореномическо преобразование) в една или
повече от една по-близки до видимостта икокореномически форми. Обратната
на субформационното опредметяване трансформация (като субформационното
разпредметяване на икокореномическите форми в икокореномическа субстанция) е субформационно икокореномическо интензиониране* (subformational
ecocorenomic intensioning) [и е разновидност на икокореномическото интензиониране* (ecocorenomic intensioning) изобщо (вж. икономическо интензиониране)]. То е субстанциално интензиониране на икокореномическата форма
(респ. форми), което показва, че икокореномическата субстанция опосредствано е формена икокореномическа субстатнция, че тя е опосредствана субстанция на своята форма. При една форма интензионирането е едноформено
субформационно икокореномическо интензиониране* (one-form subformational ecocorenomic intensioning), при две форми – двуформено субформационно икокореномическо интензиониране* (two-form subformational ecocorenomic intensioning), при три форми – триформено субформационно икокореномическо интензиониране* (tree-form subformational ecocorenomic intensioning), при повече от три форми – многоформено субформационно икокореномическо интензиониране* (multiform subformational ecocorenomic intensioning).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСАКТИВ* (ecocorenomic supersasset) –
вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСДИСПОЗИТ* (ecocorenomic supersdisposite) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСДИСПОЗИТ (ecocorenomic supersdisposite) (ки) – във:
икокореномически суперсдиспозит (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически суперсдиспозит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСДИСПОТИТ* (ecocorenomic supersdispotite) – вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСКОНТИВ* (ecocorenomic supersconassets) – вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРССПЕЦИТИТ* (ecocorenomic supersspecitite) – вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРССПЕЦИФИТ* (ecocorenomic supersspecifite) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРССПЕЦИФИТ (ecocorenomic supersspecifite) (ки) – във:
икокореномически суперсспецифит (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически суперсспецифит (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСТРАТ* (ecocorenomic superstratum),
икокореномическа супформа, (*) – комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от икономически суперстрат и икотехномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------суперстрат [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]; външна основа (външно-представена основа) на икокореномическия предмет [или още външна икокореномическа основа* (external
ecocorenomic base)] и начин на осъществяване (в т.ч. начин на съществуване
и начин на реализиране) на икокореномическия субстрат (на субстрата на
икокореномическия предмет) [или още начин на икокореномическо осъществяване* (ecocorenomic implementation way)]; суперстрат на икокореномическия субстрат; общо понятие за икокореномическа суперстанта и икокореномическа форма: икокореномическата суперстанта и икокореномическата форма са двете основни разновидности на икокореномическия суперстрат. Последният представлява или икокореномическа суперстанта, или икокореномическа форма. В рамките на икокореномическия суперстрат икокореномическата суперстанта играе ролята на определящата страна, а икокореномическата
форма – на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Икокореномическият субстрат и икокореномическият суперстрат са категории
на основата на икокореномическия предмет* (base of the ecocorenomic
thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища)
на тази основа. Икокореномическият субстрат се снема в икокореномическия
суперстрат: икокореномическият суперстрат е икокореномическия субстрат в
снет вид.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСТРАТ (ecocorenomic superstratum) (ки) –
във:
икокореномически субстрат и икокореномически суперстрат;
икокореномически суперстрат;
типичен икокореномически суперстрат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСТРАТАТ* (ecocorenomic superstratate)
(*), суперстрататна едностепенна икокореномическа дуада, – комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически суперстратат и икотехномически суперстратат [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]; вид едностепенна икокореномичес24
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка дуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е суперстрататна едностепенна икокореномическа дуада), състояща се от взаимодействащи си икокореномическа форма и икокореномическа суперстанта,
общо понятие за които е икокореномическият суперстрат и между които има
отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо
и решаващо в икономиката). Той е една от разновидностите на икокореномическия фактитат. Всеки икокореномически предмет може да с е интерпретира като икокореномически суперстратат, т.е. като диалектическопротиворечиво единство на форма (което е негово външно състояние) и сперстанта (която е негово външно същество). Икокореномическата суперстанта е
първична и определяща по отношение на икокореномическата форма; тя
едновременно е суперстанта на икокореномическата форма и суперстанта на
формата на икокореномическия предмет. Икокореномическата форма е вторична и решаваща по отношение на икокореномическата суперстанта; тя
едновременно е форма на икокореномическия предмет и форма на суперстантата на икокореномическия предмет. Вж. икокореномически специсустификат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСТРАТАТ (ecocorenomic superstratate)
(ки) – във:
икокореномически суперстратат;
типичен икокореномически суперстратат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСТРАТИТ* (ecocorenomic superstratite)
(*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически суперстратит и икотехномически суперстратит (общо понятие
за икореномически суперстратит и икоуниреномически суперстратит, които
са негови разновидности); икокореномически предмет като единство от икокореномическа форма и икокореномическа суперстанта (които са видове икокореномически ексститутити), негова суперстатитна външна (разкрита) страна;
суперстатитна (частична и единна) външна конституираност (суперстатитна външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет [в
т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание]
или още суперстатитна (частична и единна) външна икокореномическа
конституираност* [superstratitive (partial and united) external ecocorenomic
25
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------constitution /constitutivity/]; икокореномическа форма (като външно състояние)
и икокореномическа суперстанта (като външно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две външни икокореномически страни
на икокореномическата основа, които взаимно се предполагат и отричат);
единна (частична) външна основа на икокореномическия предмет. Суперстатитът е разновидност на икокореномическия екстит. Основни разновидности
на икокореномическия суперстатит са обектният икокореномически суперстатит* (object ecocorenomic superstratite) (суперстатитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически суперстатит* (system
ecocorenomic superstratite) (суперстатитът на икокореномическата система).
Вж. икокореномически сустрататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСТРАТИТ (ecocorenomic superstratite)
(ки) – във:
икокореномически суперстратит;
икокореномически суперстратит (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически суперстратит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСТРАТИТ* (ecocorenomic superstratite)
(като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономически суперстратит и икотехномически суперстратит (общо понятие за икореномически суперстратит и икоуниреномически суперстратит,
които са негови разновидности); типичен икокореномически предмет като
единство от икокореномическа форма и икокореномическа суперстанта (които са видове типичен икокореномически ексститутити), негова суперстатитна външна (разкрита) страна; суперстатитна (частична и единна) външна
конституираност (суперстатитна външнопредставена конституираност) на
типичния икокореномически предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на
икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно
отражение в човешкото съзнание] или още суперстатитна (частична и
единна) външна типична икокореномическа конституираност* [superstratitive (partial and united) external typical ecocorenomic constitution
/constitutivity/] (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икокореномическа форма (като външно състояние) и икокореномическа супер26
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------станта (като външно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две външни типични икокореномически страни на типичната
икокореномическа основа, които взаимно се предполагат и отричат); единна
(частична) външна основа на типичния икокореномически предмет. Суперстатитът е разновидност на типичния икокореномически екстит. Основни разновидности на икокореномическия суперстатит са обектният икокореномически суперстатит* (object ecocorenomic superstratite) (суперстатитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически суперстатит*
(system ecocorenomic superstratite) (суперстатитът на икокореномическата система). Вж. икокореномически сустрататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСФЕНОМЕН* (ecocorenomic supersphenomenon) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПЕРСФЕНОМЕН (ecocorenomic supersphenomenon) (ки) – във:
икокореномически суперсфеномен (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически суперсфеномен (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПСЕНС* (ecocorenomic supsense), икокореномическа феносуперстанта, (*) – комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от икономически супсенс и икотехномически супсенс
[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];
външно предназначение (външно-представено предназначение) на икокореномическия предмет [или още външно икокореномическо предназначение*
(external ecocorenomic meaning /designation/)] и начин на постигане (в т.ч. начин на изразяване и начин на реализиране) на икокореномическия смисъл (на
смисъла на икокореномическия предмет) [или още начин на икокореномическо постигане* (ecocorenomic achievement /attaining/ way)]; супсенс на икокореномическия смисъл; общо понятие за икокореномическа суперстанта и
икокореномическо явление: икокореномическата суперстанта и икокореномическото явление са двете основни разновидности на икокореномическия супсенс. Последният представлява или икокореномическа суперстанта, или икокореномическо явление. В рамките на икокореномическия супсенс икокорено27
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическата суперстанта играе ролята на определящата страна, а икокореномическото явление – на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в икономиката). Икокореномическият смисъл и икокореномическият супсенс са
категории на предназначението на икокореномическия предмет* (meaning
/designation/ of the ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това предназначение. Икокореномическият смисъл се снема в икокореномическия супсенс: икокореномическият супсенс е икокореномическия смисъл в снет вид.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПСЕНС (ecocorenomic supsense) (ки) – във:
икокореномически смисъл и икокореномически супсенс;
икокореномически супсенс;
типичен икокореномически супсенс (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСИТ (ecocorenomic supsensite) (ки) –
във:
типичен икокореномически супсенсит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТАТ* (ecocorenomic supsenstate) (*),
супсенстатна едностепенна икокореномическа дуада, – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически супсенстат
и икотехномически супсенстат [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]; вид едностепенна икокореномическа дуада
(едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е супсенстата
едностепенна икокореномическа дуада), състояща се от взаимодействащи си
икокореномическо явление и икокореномическа суперстанта, общо понятие за
които е икокореномическият супсенс и между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Той е една от разновидностите на икокореномическия фактитат.
Всеки икокореномически предмет може да с е интерпретира като икокореномически супсенсат, т.е. като диалектически противоречиво единство на явление (което е негова външна определеност) и суперстанта (която е негово външно същество). Икокореномическата суперстанта е първична и определяща по
отношение на икокореномическото явление; тя едновременно е суперстанта на
28
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическия предмет и суперстанта на явлението на икокореномическия предмет. Икокореномическото явление е вторично и решаващо по отношение на икокореномическата суперстанта; то едновременно е явление на
икокореномическия предмет и явление на суперстантата на икокореномическия предмет. Вж. икономически дисустификат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТАТ (ecocorenomic supsenstate) (ки) –
във:
типичен икокореномически супсенстат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ* (ecocorenomic supsenstite) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически супсенстит и икотехномически супсенстит (общо понятие за икореномически супсенстит и икоунитехномически супсенстит, които са негови разновидности); икокореномически предмет като единство от икокореномическо
явление и икокореномическа суперстанта (които са видове икокореномически
ексститутити), негова супсенститна външна (разкрита) страна; супсенститна (частична и единна) външна конституираност (супсенститна външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още супсенститна (частична и единна) външна икокореномическа конституираност*
[supsenstitive (partial and united) external ecocorenomic constitution
/constitutivity/]; икокореномическо явление (като външна определеност) и икокореномическа суперстанта (като външно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две външни икокореномически страни на икокореномическото предназначение, които взаимно се предполагат и отричат);
единно (частично) външно предназначение на икокореномическия предмет.
Супсенститът е разновидност на икокореномическия екстит. Основни разновидности на икокореномическия супсенстит са обектният икокореномически супсенстит* (object ecocorenomic supsenstite) (супсенститът на икокореномическия обект) и системният икокореномически супсенстит* (system
ecocorenomic supsenstite) (супсенститът на икокореномическата система). Вж.
икокореномически сусенстатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУПСЕНСТИТ* (ecocorenomic supsenstite) (като
разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент) (*) –
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически супсенстит и икотехномически супсенстит (общо понятие за икореномически супсенстит и икоунитехномически супсенстит, които са негови разновидности); типичен икокореномически предмет като единство от икокореномическо явление и икокореномическа суперстанта (които са видове типичен икокореномически ексститутити), негова супсенститна външна (разкрита) страна (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент); супсенститна (частична и единна) външна конституираност (супсенститна
външнопредставена конституираност) на типичния икокореномически предмет
[в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание]
или още супсенститна (частична и единна) външна типична икокореномическа конституираност* [supsenstitive (partial and united) external typical
ecocorenomic constitution /constitutivity/]; икокореномическо явление (като
външна определеност) и икокореномическа суперстанта (като външно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две външни типичен икокореномически страни на типичното икокореномическо предназначение, които взаимно се предполагат и отричат); единно (частично) външно
предназначение на типичния икокореномически предмет. Супсенститът е разновидност на типичния икокореномически екстит. Основни разновидности на
икокореномически супсенстит са обектният икокореномически супсенстит* (object ecocorenomic supsenstite) (супсенститът на икокореномическия
обект) и системният икокореномически супсенстит* (system ecocorenomic
supsenstite) (супсенститът на икокореномическата система). Вж. икокореномически сусенстатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНС* (ecocorenomic susens) (съкратено от
икокореномически смисъл и икокореномически супсенс), икокореномически дисустант, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически сусенс и икотехномически сусенс [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]; общо понятие за икокореномически смисъл и икокореномически супсенс, които са негови
разновидности и които като двойка образуват икокореномическия сусенсат
(последният в качеството му на двустепенна икокореномическа монада, в частност на сусенсна двустепенна икокореномическа монада). Същото е като
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномически сусенсант* (ecocorenomic susensant). Разновидност е на
понятието за икокореномически реалитант. Тъй като икокореномическият
смисъл е общо понятие за икокореномическа същност и икокореномическа
субстанция, а икокореномическият супсенс (същото като икокореномическа
феносуперстанта) е общо понятие за икокореномическо явление и икокореномическа суперстранта, икокореномическият сусeнс е общо понятие за същност, явление, субстанция и суперстанта в икокореномиката и затова се покрива с понятието за икокореномически дисустант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСАНТ (ecocorenomic susensant) (ки) –
във:
типичен икокореномически сусенсант (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСАТ* (ecocorenomic susensate), сусенсатна двустепенна икокореномическа монада, (*) – комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от икономически сусенсат и икотехномически сусенсат [в границите на икокореномиката те образуват вид икокореномически диспозат* (ecocorenomic disposaбte) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икокореномическо явление към икокореномическа същност]; двустепенна икокореномическа монада (двустепенен
едноравнищен диалектически формат, така че е сусенсатна двустепенна икокореномическа монада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически смисъл и икокореномически супсенс (последното същото като икокореномическа феносуперстанта), между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Разновидност е на понятието за икокореномически реалитат. Всеки икокореномически предмет може да се интерпретира като икокореномически сусенсат,
т.е. като диалектическо-противоречиво единство на смисъл (който е негова
вътрешна сусенсатно предназначение) и супсенс (който е негова вътрешно сусенсатно предназначение). Икокореномическият смисъл е първичен и определящ по отношение на икокореномическия супсенс; той едновременно е смисъл
на икокореномическия предмет и смисъл на супсенса на икокореномическия
предмет. Икокореномическият супсенс е вторичен и решаващ по отношение на
икокореномическия смисъл; той едновременно е супсенс на икокореномическия предмет и супсенс на смисъла на икокореномическия предмет.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСАТ (ecocorenomic susensate) (ки) – във:
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномически сусенсат;
типичен икокореномически сусенсат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСИТ* (ecocorenomic susensite) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически
сусенсит и икотехномически сусенсит (общо понятие за икореномически сусенсит и икоуниреномически сусенсит, които са негови разновидности); икокореномически предмет като цялостност от икокореномически смисъл (който е
вид икокореномически интуит) и икокореномически супсенс (който е вид икокореномически екстуит) (същото като икокореномическа феносуперстанта),
като цялостност на негова смислова вътрешна (скрита) и супсенсна външна
(разкрита) страна; сусенситна (частична) цялостна конституираност (сусенситна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в
човешкото съзнание] или още сусенситна (частична) цялостна икокореномическа конституираност* (susensitive partial entire ecocorenomic constitution
/constitutivity/); икокореномически смисъл и икокореномически супсенс в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икокореномически
страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частично) цялостно предназначение на икокореномическия предмет. Сусенситът е общо понятие за
икокореномически диспозит и икокореномически сустит. Той е разновидност
е на икокореномическия контуит. В границите на икокореномическия сусенсит икокореномическият смисъл и икокореномическият супсенс са относително различни сусенситни степени (равнища) на конституираността на икокореномическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic
thing). Икокореномическият смисъл се снема в икокореномическия супсенс:
икокореномическият супсенс е икокореномическия смисъл в снет вид. Първопричината на икокореномическия супсенс е скрита в икокореномическия
смисъл, а икокореномическият смисъл [който е вид първична (примитивна) и
определяща конституираност на икокореномическия предмет] се разкрива чрез
икокореномическия супсенс [който е вид вторична (производна) и решаваща
конституираност на икокореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия сусенсит са обектният икокореномически сусенсит* (object ecocorenomic
susensite) (сусенситът на икокореномическия обект) и системният икокоре32
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически сусенсит* (system ecocorenomic susensite) (сусенситът на икокореномическата система). Вж. икокореномически сусенстатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСИТ (ecocorenomic susensite) (ки) – във:
икокореномически сусенсит;
икокореномически сусенсит (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически сусенсит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСИТ* (ecocorenomic susensite) (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически сусенсит и икотехномически сусенсит (общо понятие за икореномически сусенсит и икоуниреномически сусенсит, които са негови разновидности);
типичен икокореномически предмет като цялостност от икокореномически
смисъл (който е вид типичен икокореномически интуит) и икокореномически
супсенс (който е вид типичен икокореномически екстуит) (същото като икокореномическа феносуперстанта), като цялостност на негова смислова вътрешна (скрита) и супсенсна външна (разкрита) страна (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент); сусенситна (частична) цялостна конституираност (сусенситна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икокореномически предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на
обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още сусенситна
(частична) цялостна типична икокореномическа конституираност*
(susensitive partial entire typical ecocorenomic constitution /constitutivity/); икокореномически смисъл и икокореномически супсенс в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типичен икокореномически страни, които
взаимно се предполагат и отричат); (частично) цялостно предназначение на
типичния икокореномически предмет. Сусенситът е общо понятие за икокореномически диспозит и икокореномически сустит. Той е разновидност е на типичния икокореномически контуит. В границите на икокореномическия сусенсит икокореномическият смисъл и икокореномическият супсенс са относително различни сусенситни степени (равнища) на конституираността на типичния икокореномически предмет* (constitution /constitutivity/ of the typical
ecocorenomic thing). Икокореномическият смисъл се снема в икокореномичес33
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия супсенс: икокореномическият супсенс е икокореномическия смисъл в снет
вид. Първопричината на икокореномическия супсенс е скрита в икокореномическия смисъл, а икокореномическият смисъл [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на типичния икокореномически предмет] се разкрива чрез икокореномическия супсенс [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на типичния икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия сусенсит са обектният икокореномически сусенсит* (object ecocorenomic susensite) (сусенситът на икокореномическия обект)
и системният икокореномически сусенсит* (system ecocorenomic susensite)
(сусенситът на икокореномическата система). Вж. икокореномически сусенстатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАНТ* (ecocorenomic susenstant) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически сусенстант и икотехномически сусенстант [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]; общо понятие за икокореномически сeнстат и икокореномически супсенстат, които са негови
разновидности и които като двойка образуват икокореномическия сусенстат
(последният в качеството му на двустепенна икокореномическа дуада, в частност на сусенстатна двустепенна икокореномическа дуада). Разновидност е
на понятието за икокореномически реалититант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАНТ (ecocorenomic susenstant) (ки) –
във:
икокореномически сусенстант;
типичен икокореномически сусенстант (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАТ* (ecocorenomic susenstate) (съкратено от икокореномически сенстат и икокореномически супсенстат), супсенстатна двустепенна икокореномическа дуада, икокореномически дисустификат, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически сусенстат и икотехномически сусенстат [в границите на икокореномиката те образуват вид икокореномически диспозат*
(ecocorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------си както икокореномическо явление към икокореномическа същност]; двустепенна икокореномическа дуада (двустепенен двуравнищен диалектически
формат, така че е сусенсатна двустепенна икокореномическа дуада), състояща
се от взаимодействащи си (а) икокореномически сенстат (последният от своя
страна съставен от икокореномическата същност и икокореномическата субстанция) и (б) икокореномически супсенстат (последният от своя страна съставен от икокореномическото явление и икокореномическата суперстанта),
между които (а) и (б) има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката) (всяка една от тези
две съставни части е едностепенна икокореномическа дуада). В това се качество икокореномическият сусенстат е едносъставна двустепенна икокореномическа дуада* (one-complex two-stage ecocorenomic duad) (вж. двустепенна
икокореномическа дуада), състояща се от четири елемента (същност, субстанция, явление и суперстанта), всеки един от които е едносъставно икокореномическо понятие* (ecocorenomic concept /conception/) (вж. икономическо понятие). Наред с това, обаче, икокореномическият сусенстат може да се разглежда и като двусъставна двустепенна икокореномическа монада* (twocomplex two-stage ecocorenomic monad) (вж. двустепенна икокореномическа
монада), състояща се от два елемента (сенстат и супсенстат), всеки един от
които (от своя страна) е двусъставно икокореномическо понятие. Икокореномическият сусенстат е разновидност на понятието за икокореномически реалититат. Всеки икокореномически предмет може да се интерпретира като икокореномически сусенстат, т.е. като диалектическо-противоречиво единство на
сенстат (който е негово вътрешно сусенстатно предназначение) и супсенстат
(който е негово външно сусенстатно предназначение). Икокореномическият
сенстат е първичен и определящ по отношение на икокореномическия супсенстат; той едновременно е сенстат на икокореномическия предмет и сенстат на
супсенстата на икокореномическия предмет. Икокореномическият супсенстат
е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия сенстат; той
едновременно е супсенстат на икокореномическия предмет и супсенстат на
сенстата на икокореномическия предмет. Икокореномическият сусенстат се
покрива с икокореномическия дисустификат, тъй като и двете понятия представляват една и съща двустепенна икокореномическа дуада (в първия случай
като монада от две едностепенни дуади, а във втория – като дуада от две двустепенни монади).
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАТ (ecocorenomic susenstate) (ки) –
във:
икокореномически сусенстат;
типичен икокореномически сусенстат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАТАТ* (ecocorenomic susenstatate) (*)
– комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически сусенстатат и икотехномически сусенстатат (общо понятие за
икореномически сусенстатат и икоуниреномически сусенстатат, които са
негови разновидности); икокореномически предмет като цялостност от икокореномически сенстат (който е вид икокореномически интат) и икокореномически супсенстат (който е вид икокореномически екстат), като цялостност на
негова сенстатна вътрешна (скрита) и супсенстатна външна (разкрита) страна;
сусенстататна (частична) цялостна конституираност (сусенстататна
вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата
система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото
съзнание] или още сусенстататна (частична) цялостна икокореномическа
конституираност* [susenstatative (partial) entire ecocorenomic constitution
/constitutivity/]; икокореномически сенстат и икокореномически супсенстат в
тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икокореномически
страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частично) съвкупностно
цялостно предназначение на икокореномическия предмет. Сусенстататът е
съвкупност от понятията за икокореномически диспозит и икокореномически
сустит. Той е разновидност на икокореномическия контат. В границите на
икокореномическия сусенстатат икокореномическият сенстат и икокореномическият супсенстат са относително различни сусенстататни степени (равнища)
на конституираността на икокореномическия предмет* (constitution
/constitutivity/ of the ecocorenomic thing). Икокореномическият сенстат се снема
в икокореномическия супсенстат: икокореномическият супсенстат е икокореномическия сенстат в снет вид. Първопричината на икокореномическия супсенстат е скрита в икокореномическия сенстат, а икокореномическият сенстат
[който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икокореномическия предмет] се разкрива чрез икокореномическия супсенстат [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икокореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни
36
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидности на икокореномическия сусенстатат са обектният икокореномически сусенстатат* (object ecocorenomic susenstatate) (сусенстататът на
икокореномическия обект) и системният икокореномически сусенстатат*
(system ecocorenomic susenstatate) (сусенстататът на икокореномическата система). Вж. икокореномически сусенстатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАТАТ (ecocorenomic susenstatate) (ки)
– във:
икокореномически сусенстатат;
икокореномически сусенстатат (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически сусенстатат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАТАТ* (ecocorenomic susenstatate) (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент)
(*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически сусенстатат и икотехномически сусенстатат (общо понятие за
икореномически сусенстатат и икоуниреномически сусенстатат, които са
негови разновидности); типичен икокореномически предмет като цялостност от икокореномически сенстат (който е вид типичен икокореномически
интат) и икокореномически супсенстат (който е вид типичен икокореномически екстат), като цялостност на негова сенстатна вътрешна (скрита) и супсенстатна външна (разкрита) страна; сусенстататна (частична) цялостна
конституираност (сусенстататна вътрешноприсъща и външнопредставена
конституираност) на типичния икокореномически предмет [в т.ч. на икокореномическиs обект и на икокореномическаjd система, последната като негово
(на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още сусенстататна (частична) цялостна типична икокореномическа конституираност* [susenstatative (partial) entire typical ecocorenomic constitution
/constitutivity/] (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икокореномически сенстат и икокореномически супсенстат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типичен икокореномически страни,
които взаимно се предполагат и отричат); (частично) съвкупностно цялостно предназначение на типичния икокореномически предмет. Сусенстататът е
съвкупност от понятията за икокореномически диспозит и икокореномически
сустит. Той е разновидност на типичния икокореномически контат. В грани37
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ците на икокореномическия сусенстатат икокореномическият сенстат и икокореномическият супсенстат са относително различни сусенстататни степени
(равнища) на конституираността на типичния икокореномически предмет* (constitution /constitutivity/ of the typical ecocorenomic thing). Икокореномическият сенстат се снема в икокореномическия супсенстат: икокореномическият супсенстат е икокореномическият сенстат в снет вид. Първопричината
на икокореномическия супсенстат е скрита в икокореномическия сенстат, а
икокореномическият сенстат [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на типичния икокореномически предмет] се разкрива чрез
икокореномическия супсенстат [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на типичния икокореномически предмет] (вж. определящо
и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия сусенстатат са обектният икокореномически сусенстатат* (object
ecocorenomic susenstatate) (сусенстататът на икокореномическия обект) и системният
икокореномически
сусенстатат*
(system
ecocorenomic
susenstatate) (сусенстататът на икокореномическата система). Вж. икокореномически сусенстатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАТИТ* (ecocorenomic susenstatite) (*)
– комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически сусенстатит и икотехномически сусенстатит (общо понятие за
икореномически сусенстатит и икоуниреномически сусенстатит, които са
негови разновидности); икокореномически предмет като цялостност от икокореномически сенстит (който е вид икокореномически интит) и икокореномически супсенстит (който е вид икокореномически екстит), като цялостност на
негова сенститна вътрешна (скрита) и супсенститна външна (разкрита) страна;
сусенстатитна (частична и единна) цялостна конституираност (сусенстатитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в
човешкото съзнание] или още сусенстатитна (частична и единна) цялостна икокореномическа конституираност* [susenstatitive (partial and united)
entire ecocorenomic constitution /constitutivity/]; икокореномически сенстит и
икокореномически супсенстит в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икокореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); единно (частично) цялостно предназначение на икокореномическия
предмет. Сустрататитът е единство на понятията за икокореномически диспо38
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зит и икокореномически сустит. Той е разновидност на икокореномическия
контит. В границите на икокореномическия сусенстатит икокореномическият
сенстит и икокореномическият супсенстит са относително различни сусенстатитни степени (равнища) на конституираността на икокореномическия
предмет* (constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic thing). Икокореномическият сенстит се снема в икокореномическия супсенстит: икокореномическият супсенстит е икокореномическия сенстит в снет вид. Първопричината на
икокореномическия супсенстит е скрита в икокореномическия сенстит, а икокореномическият сенстит [който е вид първична (примитивна) и определяща
конституираност на икокореномическия предмет] се разкрива чрез икокореномическия супсенстит [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икокореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия сусенстатит са
обектният икокореномически сусенстатит* (object ecocorenomic susenstatite) (сусенстатитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически сусенстатит* (system ecocorenomic susenstatite) (сусенстатитът на
икокореномическата система).
Понятията, свързани с икокореномическия сусенстатит, са посочени във
фиг. 1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка –
знак за група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на
единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите –
идентични понятия; ИКР означава икокореномически).
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКР сусенсант

ИКРсмисъл

ИКР супсенс

ИКР дисустант

ИКР сусенсат
ИКР дисустификант

ИКР сусенсит

ИКР диспозант и
ИКР сустант

ИКР същност и
ИКР субстанция

ИКР явление и ИКР
суперстанта

ИКР диспозат и
ИКР сустат

ИКР диспозит и
ИКР сустит
ИКР дисустат
ИКР сусенстант

ИКР сенстат

ИКР супсенстат

ИКР дисустификат
ИКР сусенстат

ИКР сусенстатат
ИКР сусенстинт

ИКР сенстит

ИКР супсенстит

ИКР дисустит

ИКР сусенстит
ИКР дисустифитит

ИКР сусенстатит
Фиг. 1. Икокореномически сусенстатит и понятия, свързани с него (всички те са основни
термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)

40

1902

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАТИТ (ecocorenomic susenstatite) (ки)
– във:
икокореномически сусенстатит;
икокореномически сусенстатит (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически сусенстатит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТАТИТ* (ecocorenomic susenstatite) (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент)
(*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически сусенстатит и икотехномически сусенстатит (общо понятие за
икореномически сусенстатит и икоуниреномически сусенстатит, които са
негови разновидности); типичен икокореномически предмет като цялостност от икокореномически сенстит (който е вид типичен икокореномически
интит) и икокореномически супсенстит (който е вид типичен икокореномически екстит), като цялостност на негова сенститна вътрешна (скрита) и супсенститна външна (разкрита) страна (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент); сусенстатитна (частична и единна) цялостна конституираност (сусенстатитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икокореномически предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на
обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още сусенстатитна
(частична и единна) цялостна типична икокореномическа конституираност* [susenstatitive (partial and united) entire typical ecocorenomic constitution
/constitutivity/]; икокореномически сенстит и икокореномически супсенстит в
тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типичен икокореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); единно (частично)
цялостно предназначение на типичния икокореномически предмет. Сустрататитът е единство на понятията за икокореномически диспозит и икокореномически сустит. Той е разновидност на типичния икокореномически контит.
В границите на икокореномически сусенстатит икокореномическияг сенстит и
икокореномическият супсенстит са относително различни сусенстатитни степени (равнища) на конституираността на типичния икокореномически
предмет* (constitution /constitutivity/ of the typical ecocorenomic thing). Икокореномическияг сенстит се снема в икокореномическия супсенстит: икокореномическият супсенстит е икокореномическия сенстит в снет вид. Първопри41
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чината на икокореномическия супсенстит е скрита в икокореномическия сенстит, а икокореномическият сенстит [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на типичния икокореномически предмет] се разкрива чрез икокореномическия супсенстит [който е вид вторична (производна)
и решаваща конституираност на типичния икокореномически предмет] (вж.
определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия сусенстатит са обектният икокореномически сусенстатит* (object ecocorenomic susenstatite) (сусенстатитът на икокореномическия
обект) и системният икокореномически сусенстатит* (system ecocorenomic susenstatite) (сусенстатитът на типичната икокореномическа система).
Понятията, свързани с икокореномическия сусенстатит, са посочени във
фиг. 1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка –
знак за група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на
единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите –
идентични понятия; ИКР означава икокореномически).
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКР сусенсант

ИКРсмисъл

ИКР супсенс

ИКР дисустант

ИКР сусенсат
ИКР дисустификант

ИКР сусенсит

ИКР диспозант и
ИКР сустант

ИКР същност и
ИКР субстанция

ИКР явление и ИКР
суперстанта

ИКР диспозат и
ИКР сустат

ИКР диспозит и
ИКР сустит
ИКР дисустат
ИКР сусенстант

ИКР сенстат

ИКР супсенстат

ИКР дисустификат
ИКР сусенстат

ИКР сусенстатат
ИКР сусенстинт

ИКР сенстит

ИКР супсенстит

ИКР дисустит

ИКР сусенстит
ИКР дисустифитит

ИКР сусенстатит
Фиг. 1. Икокореномически сусенстатит (като разновидност на типичен ингредиент) и понятия, свързани с него (всички те са основни термини и за тях има обяснителни статии
в енциклопедията)

43

1905

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТИНТ* (ecocorenomic susenstint) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически сусенстинт и икотехномически сусенстинт (общо понятие за икореномически сусенстинт и икоуниреномически сусенстинт, които са негови разновидности); общо понятие за икокореномически сенстит и икокореномически
супсенстит, които са негови разновидности и които като двойка образуват
икокореномическия сусенстит (последният в качеството му на двустепенна
икокореномическа монада, в частност на сусенститна двустепенна икокореномическа монада); общо понятие или за сусенстинтна (единна частична)
вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща конституираност), или за сусенстинтна (единна частична) външна конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет. Икокореномическият сусенстинт е разновидност на икокореномическия конант. Вж. икокореномически сусенстатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТИНТ (ecocorenomic susenstint) (ки) –
във:
икокореномически сусенстинт;
икокореномически сусенстинт (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически сусенстинт (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТИНТ* (ecocorenomic susenstint) (като
разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически сусенстинт и икотехномически сусенстинт (общо понятие за икореномически сусенстинт и икоуниреномически сусенстинт, които са негови разновидности); общо понятие за икокореномически сенстит и икокореномически
супсенстит, които са негови разновидности и които като двойка образуват
икокореномическия сусенстит (последният в качеството му на двустепенна
типична икокореномическа монада, в частност на сусенститна двустепенна
типична икокореномическа монада) (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент); общо понятие или за сусенстинтна (единна частична)
вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща конституираност), или за сусенстинтна (единна частична) външна конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на типичния
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномически предмет. Икокореномическият сусенстинт е разновидност
на типичния икокореномически конант. Вж. икокореномически сусенстатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТИТ* (ecocorenomic susenstite), сусенститна двустепенна икокореномическа монада, (*) – комбинация (съчетание
или включваща икономическа дизюнкция) от икономически сусенстит и икотехномически сусенстит (общо понятие за икореномически сусенстит и икоуниреномически сусенстит, които са негови разновидности; двустепенна икокореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат,
така че е сусенститна двустепенна икокореномическа монада), състояща се от
взаимодействащи си икокореномически сенстит и икокореномически супсенстит, между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката. Всеки икокореномически предмет може да се интерпретира като икокореномически сусенстит, т.е. като диалектически противоречиво единство на
сенстит [който е негова сенститна единна частична вътрешна (скрита) конституираност, сенститна единна частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го среда] и супсенстит [който
е негова супсенститна единна частична външна (разкрита) конституираност,
супсенститна единна частична външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икокореномическият сенстит е първичен и определящ по отношение на икокореномическия супсенстит; той
едновременно е сенстит на икокореномическия предмет и начин на имплициране на супсенстита на икокореномическия предмет. Икокореномическият
супсенстит е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия сенстит; той едновременно е супсенстит на икокореномическия предмет и начин на
експлициране на сенстита на икокореномическия предмет. Икокореномическият сусенстит е разновидност на икокореномическия конат. Вж. икокореномически сусенстатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТИТ (ecocorenomic susenstite) (ки) –
във:
икокореномически сусенстит;
икокореномически сусенстит (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически сусенстит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСЕНСТИТ* (ecocorenomic susenstite) (като
разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент), сусенститна двустепенна типична икокореномическа монада, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически сусенстит и икотехномически сусенстит (общо понятие за икореномически сусенстит и икоуниреномически сусенстит, които са негови разновидности;
двустепенна типична икокореномическа монада (двустепенен едноравнищен
диалектически формат, така че е сусенститна двустепенна типична икокореномическа монада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически
сенстит и икокореномически супсенстит, между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент). Всеки типичен икокореномически предмет може да
се интерпретира като икокореномически сусенстит, т.е. като диалектически
противоречиво единство на сенстит [който е негова сенститна единна частична
вътрешна (скрита) конституираност, сенститна единна частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го
среда] и супсенстит [който е негова супсенститна единна частична външна
(разкрита) конституираност, супсенститна единна частична външна усвояваща
страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икокореномическият сенстит е първичен и определящ по отношение на икокореномическия супсенстит; той едновременно е сенстит на икокореномическия предмет и начин на имплициране на супсенстита на типичния икокореномически
предмет. Икокореномическият супсенстит е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия сенстит; той едновременно е супсенстит на типичния икокореномически предмет и начин на експлициране на сенстита на типичния икокореномически предмет. Икокореномическият сусенстит е разновидност на типичния икокореномически конат. Вж. икокореномически сусенстатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТАНТ* (ecocorenomic sustant) (съкратено от
икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически сустант и икотехномически сустант [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]; общо понятие за икокореномическа
субстанция и икокореномическа суперстанта, които са негови разновидности
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------и които като двойка образуват икокореномическия сустат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа монада и същото като икокореномически спецификат). Икокореномическият сустант е една от разновидностите на икокореномическия специсустант и на икокореномическия дисустант.
Вж. икокореномически сустанти.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТАНТ (ecocorenomic sustant) (ки) – във:
икокореномически сустант;
типичен икокореномически сустант (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТАНТИ* (ecocorenomic sustants) (съкратено
от икокореномически сустификанти), сустификатни икокореномически
ингредиенти, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически сустанти и икотехномически сустанти, които са
техни разновидности [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]; икокореномически ингредиенти на субстанциалностратифицираната икокореномическа система* (substantially-stratified ecocorenomic system) (вж. стратифицирана икономическа система); съставките
на икокореномическия сустификат; същото като икокореномически страти*
(economic strata) (вж. икономически страт) на субстанциалностратифицираната икокореномическа система. Различават се входен и изходен
икокореномически сустант. Входният икокореномически сустант* (input
ecocorenomic sustant) [входният сустификатен икокореномически ингредиент* (input sustificatical ecocorenomic ingredient)] е входния икокореномически ингредиент* (input economic ingredient) (вж. входен икономически ингредиент) на субстанциално-стратифицираната икокореномическа система. Изходният икокореномически сустант* (output ecocorenomic sustant) [изходният сустификатен икокореномически ингредиент* (output sustificatical
ecocorenomic ingredient)] е изходният икокореномически ингредиент*
(output economic ingredient) (вж. изходен икономически ингредиент) на субстанциално-стратифицираната икокореномическа система.
Когато субстанциално-стратифицираната система е експлицитнодефинирана ингредиентна икокореномическа система нейният входен ингредиент се определя като имплицитен сустификатен икокореномически инг47
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------редиент* (implicit sustificatical ecocorenomic ingredient) [имплицитен икокореномически сустант * (implicit ecocorenomic sustant)] или още като сустификатен икокореномически имплициент* (sustificatical ecocorenomic
implicient) и това е икокореномическата субстанция, а изходният ингредиент
– като експлицитен сустификатен икокореномически ингредиент* (explicit
sustificatical ecocorenomic ingredient) [експлицитен икокореномически сустант* (explicit ecocorenomic sustant)] или още като сустификатен икокореномически експлициент* (sustificatical ecocorenomic explicient) и това е икокореномическата суперстанта. Затова пък, когато субстанциалностратифицираната система е имплицитно-дефинирана ингредиентна икокореномическа система нейният изходен ингредиент се определя като имплицитен
сустификатен икокореномически ингредиент (имплицитен икокореномически
сустант, сустификатен икокореномически имплициент) (икокореномическата
субстанция), а входният ингредиент – като експлицитен сустификатен икокореномически ингредиент (експлицитен икокореномически сустант, сустификатен икокореномически експлициент) (икокореномическата суперстанта).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТАТ* (ecocorenomic sustate), икокореномически сустификат, сустатна двустепенна икокореномическа монада, (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически сустат и икотехномически сустат [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]; вид двустепенна икокореномическа
монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, имащ вида на икокореномически сустификат, така че е сустатна двустепенна икокореномическа монада), състояща се от взаимодействащи си икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта, общо понятие за които е икокореномическият сустант и между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Той е
една от разновидностите на икокореномическия специсустификант и на икокореномическия дисустатификант. Всеки икокореномически предмет може
да се интерпретира като икокореномически сустат, т.е. като диалектическопротиворечиво единство на субстанция (която е негова специфатно вътрешно
състояние) и суперстанта (която е негова специфатно външно състояние).
Икокореномическата субстанция е първично и определящо по отношение на
икокореномическата суперстанта; тя едновременно е субстанция на икокоре48
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия предмет и субстанция на суперстантата на икокореномическия
предмет. Икокореномическата суперстанта е вторична и решаваща по отношение на икокореномическата субстанция; тя едновременно е суперстанта на
икокореномическия предмет и суперстанта на субстанцията на икокореномическия предмет. Икокореномическата суперстанта е начинът на реализиране на
икокореномическата субстанция. Вж. икокореномически битериорат и икокореномически сустанти.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТАТ (ecocorenomic sustate) (ки) – във:
икокореномически сустат;
типичен икокореномически сустат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТАТАНТ* (ecocorenomic sustatant) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТАТАТ* (ecocorenomic sustatate) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТАТИТ* (ecocorenomic sustatite) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИАКТИВ* (ecocorenomic sustiasset) – вж.
дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИДИСПОЗИТ* (ecocorenomic sustidisposite) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИДИСПОЗИТ (ecocorenomic sustidisposite)
(ки) – във:
икокореномически сустидиспозит (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически сустидиспозит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИДИСПОТИТ* (ecocorenomic sustidispotite) – вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент.
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИКОНТИВ* (ecocorenomic susticonassets) –
вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИСПЕЦИТИТ* (ecocorenomic sustispecitite) – вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИСПЕЦИФИТ* (ecocorenomic sustispecifite) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИСПЕЦИФИТ (ecocorenomic sustispecifite)
(ки) – във:
типичен икокореномически сустиспецифит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИТ* (ecocorenomic sustite) (*) – комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически сустит
и икотехномически сустит (общо понятие за икореномически сустит и икоуниреномически сустит, които са негови разновидности); икокореномически
предмет като цялостност от икокореномическа субстанция (която е вид икокореномически институтит) и икокореномическа суперстанта (която е вид
икокореномически ексститутит), като цялостност на негова субстанциална
вътрешна (скрита) и суперстантна външна (разкрита) страна; суститна цялостна конституираност (суститна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на
обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още суститна единична цялостна икокореномическа конституираност* (sustitive single entire
ecocorenomic constitution /constitutivity/); икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икокореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); цялостно същество (основание) на икокореномическия предмет. Разновидност е на икокореномическия конститутит. В границите на икокореномическия сустит икокореномическата субстанция и икокореномическата суперстанта са относително различни суститни степени (равнища) на конституираността на икокореномическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the
ecocorenomic thing). Икокореномическата субстанция се снема в икокореномическата суперстанта: икокореномическата суперстанта е икокореномическа50
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------та субстанция в снет вид. Първопричината на икокореномическата суперстанта
е скрита в икокореномическата субстанция, а икокореномическата субсгтанция
[която е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икокореномическия предмет] се разкрива чрез икокореномическата суперстанта [която е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икокореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия сустит са обектният икокореномически сустит* (object ecocorenomic sustite) (суститът на икокореномическия
обект) и системният икокореномически сустит* (system ecocorenomic
sustite) (суститът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИТ (ecocorenomic sustite) (ки) – във:
икокореномически сустит;
икокореномически сустит (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически сустит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИТ* (ecocorenomic sustite) (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически
сустит и икотехномически сустит (общо понятие за икореномически сустит
и икоуниреномически сустит, които са негови разновидности); типичен икокореномически предмет като цялостност от икокореномическа субстанция
(която е вид типичен икокореномически институтит) и икокореномическа
суперстанта (която е вид типичен икокореномически ексститутит), като цялостност на негова субстанциална вътрешна (скрита) и суперстантна външна
(разкрита) страна; суститна цялостна конституираност (суститна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икокореномически предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още суститна единична цялостна типична икокореномическа конституираност* (sustitive single entire typical ecocorenomic
constitution /constitutivity/) (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент); икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта в
тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типичен икокореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); цялостно същест51
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------во (основание) на типичния икокореномически предмет. Разновидност е на
типичния икокореномически конститутит. В границите на икокореномическия сустит икокореномическата субстанция и икокореномическата суперстанта са относително различни суститни степени (равнища) на конституираността на типичния икокореномически предмет* (constitution
/constitutivity/ of the typical ecocorenomic thing). Икокореномическата субстанция се снема в икокореномическата суперстанта: икокореномическата суперстанта е икокореномическата субстанция в снет вид. Първопричината на икокореномическата суперстанта е скрита в икокореномическата субстанция, а икокореномическата субстанция [която е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на икокореномическия предмет] се разкрива чрез икокореномическата суперстанта [която е вид вторична (производна) и решаваща
конституираност на икокореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия сустит са обектният икокореномически сустит* (object ecocorenomic sustite)
(суститът на икокореномическия обект) и системният икокореномически
сустит* (system ecocorenomic sustite) (суститът на икокореномическата система).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИФЕНОМЕН* (ecocorenomic sustiphenomenon) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИФЕНОМЕН (ecocorenomic sustiphenomenon) (ки) – във:
икокореномически сустифеномен (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически сустифеномен (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИФИКАТ* (ecocorenomic sustificate), субстанциално-стратификационен икокореномически ингредиентификат, (*)
– комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически сустификат и икотехномически сусгификат [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]; икокореномически
ингредиентификат на субстанциално-стратифицираната икокореномическа система* (substantially-stratified ecocorenomic system); двойка от входен
52
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномически ингредиент* (input economic ingredient) (вж. входен икономически ингредиент) и изходен икокореномически ингредиент* (output
economic ingredient) (вж. изходен икономически ингредиент) на дадена елементарна
(без
вътрешни
междинни преобразования) субстанциалностратифицирана икокореномическа система, икокореномическото съответствие* (ecocorenomic correspondence) (вж. икономическо съответствие) между които (ингредиенти) е определено чрез някакъв икокореномически сустификатор* (ecocorenomic sustificator) [сустификатен икокореномически оператор* (sustificatical ecocorenomic operator)]. По-сложна субстанциалностратифицирана икокореномическа система може да се представи като елементарна, като съвкупността от нейните икокореномически оператори*
(ecocorenomic operators) (вж. икономически оператор) се обедини в един общ
икокореномически сустификатор. Така че субстанциално-стратифицираната
(сустификатната) икокореномическа система е съставена от икокореномическия сустификат и икокореномическия сустификатор, който задава субстанциално-стратификационното икокореномическо преобразование* (substantially-stratificational ecocorenomic transformation) между входа и изхода на системата. Входен и изходен икокореномически ингредиент на сустификатната
икокореномическа система могат да бъдат съответно както икокореномическата субстанция и икокореномическата суперстанта, така и обратно – икокореномическата суперстанта и икокореномическата субстанция.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТИФИКАТ (ecocorenomic sustificate) (ки) –
във:
икокореномически сустификат;
типичен икокореномически сустификат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАНТ* (ecocorenomic sustrant) (съкратено
от икокореномически субстрат и икокореномически суперстрат), икокореномически специсустант, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически сустрант и икотехномически сустрант [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]; общо понятие за икокореномически субстрат и икокореномически суперстрат, които са негови разновидности и които като двойка образуват ико53
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кореномическия сустрат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа монада, в частност на сустратна двустепенна икокореномическа
монада). Разновидност е на понятието за икокореномически реалитант. Тъй
като икокореномическият субстрат е общо понятие за икокореномическо съдържание и икокореномическа субстанция, а икокореномическият суперстрат
е общо понятие за икокореномическа форма и икокореномическа суперстранта, икокореномическият сустрант е общо понятие за съдържание, форма, субстанция и суперстанта в икокореномиката и затова се покрива с понятието за
икокореномически специсустант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАНТ (ecocorenomic sustrant) (ки) – във:
икокореномически сустрант;
типичен икокореномически сустрант (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТ* (ecocorenomic sustrate), сустратна
двустепенна икокореномическа монада, (*) – комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от икономически сустрат и икотехномически сустрат [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]; двустепенна икокореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат, така че е сустратна двустепенна икокореномическа монада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически
субстрат и икокореномически суперстрат (последното същото като икокореномическа супформа), между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Разновидност е на понятието за икокореномически реалитат. Всеки икокореномически предмет може да се интерпретира като икокореномически сустрат, т.е.
като диалектически противоречиво единство на субстрат (който е негова вътрешна сустратна основа) и суперстрат (който е негова външна сустратна основа). Икокореномическият субстрат е първичен и определящ по отношение на
икокореномическия суперстрат; той едновременно е субстрат на икокореномическия предмет и субстрат на суперстрата на икокореномическия предмет.
Икокореномическият суперстрат е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия субстрат; той едновременно е суперстрат на икокореномическия предмет и суперстрат на субстрата на икокореномическия предмет.
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТ (ecocorenomic sustrate) (ки) – във:
икокореномически сустрат;
типичен икокореномически сустрат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАНТ* (ecocorenomic sustratant) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически сустратант и икотехномически сустратант [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]; общо понятие за икокореномически субстратат и икокореномически суперстратат, които са негови разновидности и които като двойка образуват икокореномическия сустратат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа дуада,
в частност на сустрататна двустепенна икокореномическа дуада). Разновидност е на понятието за икокореномически реалититант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАНТ (ecocorenomic sustratant) (ки) –
във:
икокореномически сустратант;
типичен икокореномически сустратант (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАТ* (ecocorenomic sustratate) (съкратено от икокореномически субстратат и икокореномически суперстратат),
сустрататна двустепенна икокореномическа дуада, икокореномически
специсустификат, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от икономически сустратат и икотехномически сустратат [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];
двустепенна икокореномическа дуада (двустепенен двуравнищен диалектически формат, така че е сустрататна двустепенна икокореномическа дуада),
състояща се от взаимодействащи си (а) икокореномически субстратат (последният от своя страна съставен от икокореномическото съдържание и икокореномическата субстанция) и (б) икокореномически суперстратат (последният от своя страна съставен от икокореномическата форма и икокореномическата суперстанта), между които (а) и (б) има отношения на определя55
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------що и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката) (всяка една от тези две съставни части е едностепенна икокореномическа дуада). В това се качество икокореномическият сустратат е едносъставна
двустепенна икокореномическа дуада* (one-complex two-stage ecocorenomic
duad) (вж. двустепенна икокореномическа дуада), състояща се от четири елемента (съдържание, субстанция, форма и суперстанта), всеки един от които е
едносъставно икокореномическо понятие* (ecocorenomic concept /conception/)
(вж. икономическо понятие). Наред с това, обаче, икокореномическият сустратат може да се разглежда и като двусъставна двустепенна икокореномическа
монада* (two-complex two-stage ecocorenomic monad) (вж. двустепенна икокореномическа монада), състояща се от два елемента (субстратат и суперстратат), всеки един от които (от своя страна) е двусъставно икокореномическо
понятие. Икокореномическият сустратат е разновидност на понятието за икокореномически реалититат. Всеки икокореномически предмет може да се интерпретира като икокореномически сустратат, т.е. като диалектическопротиворечиво единство на субстратат (който е негова вътрешна сустрататна
основа) и суперстратат (който е негова външна сустрататна основа). Икокореномическият субстратат е първичен и определящ по отношение на икокореномическия суперстратат; той едновременно е субстратат на икокореномическия
предмет и субстратат на суперстратата на икокореномическия предмет. Икокореномическият суперстратат е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия субстратат; той едновременно е суперстратат на икокореномическия предмет и суперстратат на субстратата на икокореномическия предмет.
Икокореномическият сустратат се покрива с икокореномическия специсустификат, тъй като и двете понятия представляват една и съща двустепенна икокореномическа дуада (в първия случай като монада от две едностепенни дуади, а във втория – като дуада от две двустепенни монади).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАТ (ecocorenomic sustratate) (ки) – във:
икокореномически сустратат;
типичен икокореномически сустратат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАТАТ* (ecocorenomic sustratatate) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически сустрататат и икотехномически сустрататат (общо понятие за икореномически сустрататат и икоуниреномически сустрататат, които са не56
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------гови разновидности); икокореномически предмет като цялостност от икокореномически субстратат (който е вид икокореномически интат) и икокореномически суперстратат (който е вид икокореномически екстат), като цялостност на негова субстрататана вътрешна (скрита) и суперстрататна външна
(разкрита) страна; сустратататна (частична) цялостна конституираност (сустратататна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на
икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно
отражение в човешкото съзнание] или още сустратататна (частична) цялостна икокореномическа конституираност* [sustratatative (partial) entire
ecocorenomic constitution /constitutivity/]; икокореномически субстратат и икокореномически суперстратат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икокореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частично) съвкупностно цялостно битие на икокореномическия
предмет. Сустратататът е съвкупност от понятията за икокореномически специфит и икокореномически сустит. Той е разновидност на икокореномическия контат. В границите на икокореномическия сустрататат икокореномическият субстратат и икокореномическият суперстратат са относително различни
сустратататни степени (равнища) на конституираността на икокореномическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic thing). Икокореномическият субстратат се снема в икокореномическия суперстратат: икокореномическият суперстратат е икокореномическия субстратат в снет вид.
Първопричината на икокореномическия суперстратат е скрита в икокореномическия субстратат, а икокореномическият субстратат [който е вид първична
(примитивна) и определяща конституираност на икокореномическия предмет]
се разкрива чрез икокореномическия суперстратат [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икокореномическия предмет] (вж.
определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия сустрататат са обектният икокореномически сустрататат* (object ecocorenomic sustratatate) (сустратататът на икокореномическия
обект) и системният икокореномически сустрататат* (system
ecocorenomic sustratatate) (сустратататът на икокореномическата система). Вж.
икокореномически сустрататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАТАТ (ecocorenomic sustratatate) (ки) –
във:
икокореномически сустрататат;
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномически сустрататат (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически сустрататат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАТАТ* (ecocorenomic sustratatate) (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент)
(*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически сустрататат и икотехномически сустрататат (общо понятие за
икореномически сустрататат и икоуниреномически сустрататат, които са
негови разновидности); типичен икокореномически предмет като цялостност от икокореномически субстратат (който е вид типичен икокореномически интат) и икокореномически суперстратат (който е вид типичен икокореномически екстат), като цялостност на негова субстрататана вътрешна (скрита) и суперстрататна външна (разкрита) страна; сустратататна (частична)
цялостна конституираност (сустратататна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икокореномически предмет [в т.ч.
на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната
като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още
сустратататна (частична) цялостна типична икокореномическа конституираност* [sustratatative (partial) entire typical ecocorenomic constitution
/constitutivity/] (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икокореномически субстратат и икокореномически суперстратат в тяхното
вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типичен икокореномически
страни, които взаимно се предполагат и отричат); (частично) съвкупностно
цялостно битие на типичния икокореномически предмет. Сустратататът е
съвкупност от понятията за икокореномически специфит и икокореномически
сустит. Той е разновидност на типичния икокореномически контат. В границите на икокореномическия сустрататат икокореномическият субстратат и
икокореномическият суперстратат са относително различни сустратататни
степени (равнища) на конституираността на типичния икокореномически
предмет* (constitution /constitutivity/ of the typical ecocorenomic thing). Икокореномическият субстратат се снема в икокореномическия суперстратат: икокореномическият суперстратат е икокореномическия субстратат в снет вид.
Първопричината на икокореномическия суперстратат е скрита в икокореномическия субстратат, а икокореномическият субстратат [който е вид първична
(примитивна) и определяща конституираност на типичния икокореномически
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмет] се разкрива чрез икокореномическия суперстратат [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на типичния икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни
разновидности на икокореномическия сустрататат са обектният икокореномически сустрататат* (object ecocorenomic sustratatate) (сустратататът на
икокореномическия обект) и системният икокореномически сустрататат*
(system ecocorenomic sustratatate) (сустратататът на икокореномическата система). Вж. икокореномически сустрататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАТИТ* (ecocorenomic sustratatite) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически сустрататит и икотехномически сустрататит (общо понятие за икореномически сустрататит и икоуниреномически сустрататит, които са негови разновидности); икокореномически предмет като цялостност от икокореномически субстратит (който е вид икокореномически интит) и икокореномически суперстратит (който е вид икокореномически екстит), като цялостност на негова субстратитна вътрешна (скрита) и суперстратитна външна (разкрита) страна; сустрататитна (частична и единна) цялостна конституираност (сустрататитна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на
икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно
отражение в човешкото съзнание] или още сустрататитна (частична и
единна) цялостна икокореномическа конституираност* [sustratatitive (partial and united) entire ecocorenomic constitution /constitutivity/]; икокореномически субстратит и икокореномически суперстратит в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икокореномически страни, които взаимно се
предполагат и отричат); единна (частична) цялостна основа на икокореномическия предмет. Сустрататитът е единство на понятията за икокореномически специфит и икокореномически сустит. Той е разновидност на икокореномическия контит. В границите на икокореномическия сустрататит икокореномическият субстратит и икокореномическият суперстратит са относително
различни сустрататитни степени (равнища) на конституираността на икокореномическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic
thing). Икокореномическият субстратит се снема в икокореномическия суперстратит: икокореномическият суперстратит е икокореномическия субстратит в
снет вид. Първопричината на икокореномическия суперстратит е скрита в икокореномическия субстратит, а икокореномическият субстратит [който е вид
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------първична (примитивна) и определяща конституираност на икокореномическия
предмет] се разкрива чрез икокореномическия суперстратит [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икокореномическия
предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия сустрататит са обектният икокореномически сустрататит* (object ecocorenomic sustratatite) (сустрататитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически сустрататит*
(system ecocorenomic sustratatite) (сустрататитът на икокореномическата система).
Понятията, свързани с икокореномическия сустрататит, са посочени във
фиг. 1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка –
знак за група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на
единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите –
идентични понятия; ИКР означава икокореномически).
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКР сустрант

ИКР субстрат

ИКР суперстрат

ИКР специсустант

ИКР сустрат
ИКР специсустификант

ИКР сустрит

ИКР специфант и
ИКР сустант

ИКР съдържание и
ИКР субстанция

ИКР форма и ИКР
суперстанта

ИКР специфат и
ИКР сустат

ИКР специфит и
ИКР сустит
ИКР специсустат
ИКР сустратант

ИКР субстратат

ИКР суперстратат

ИКР специсустификат
ИКР сустратат

ИКР сустрататат
ИКР сустратинт

ИКР субстратит

ИКР суперстратит

ИКР сустратит
ИКР специсустифитит

ИКР специсустит
ИКР сустрататит

Фиг. 1. Икокореномически сустрататит и понятия, свързани с него (всички те са основни
термини и за тях има обяснителни статии в енциклопедията)
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАТИТ (ecocorenomic sustratatite) (ки) –
във:
икокореномически сустрататит;
икокореномически сустрататит (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически сустрататит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТАТИТ* (ecocorenomic sustratatite) (като
разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически сустрататит и икотехномически сустрататит (общо понятие за икореномически сустрататит и икоуниреномически сустрататит, които са негови разновидности); типичен икокореномически предмет като цялостност
от икокореномически субстратит (който е вид типичен икокореномически
интит) и икокореномически суперстратит (който е вид типичен икокореномически екстит), като цялостност на негова субстратитна вътрешна (скрита) и
суперстратитна външна (разкрита) страна (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент); сустрататитна (частична и единна) цялостна
конституираност (сустрататитна вътрешноприсъща и външнопредставена
конституираност) на типичния икокореномически предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово
(на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още сустрататитна (частична и единна) цялостна типична икокореномическа конституираност* [sustratatitive (partial and united) entire typical ecocorenomic constitution /constitutivity/]; икокореномически субстратит и икокореномически
суперстратит в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типични икокореномически страни, които взаимно се предполагат и отричат);
единна (частична) цялостна основа на типичния икокореномически предмет. Сустрататитът е единство на понятията за икокореномически специфит и
икокореномически сустит. Той е разновидност на типичния икокореномически
контит. В границите на икокореномическия сустрататит икокореномическият
субстратит и икокореномическият суперстратит са относително различни сустрататитни степени (равнища) на конституираността на типичния икокореномически предмет* (constitution /constitutivity/ of the typical ecocorenomic
thing). Икокореномическият субстратит се снема в икокореномическия суперстратит: икокореномическият суперстратит е икокореномическия субстратит в
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------снет вид. Първопричината на икокореномическия суперстратит е скрита в икокореномическия субстратит, а икокореномическият субстратит [който е вид
първична (примитивна) и определяща конституираност на типичния икокореномически предмет] се разкрива чрез икокореномическия суперстратит [който
е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на типичния икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия сустрататит са обектният икокореномически сустрататит* (object ecocorenomic sustratatite) (сустрататитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически сустрататит* (system ecocorenomic sustratatite) (сустрататитът на икокореномическата система).
Понятията, свързани с икокореномическия сустрататит, са посочени във
фиг. 1 (където: тънката стрелка е знак за общо понятие, дебелата стрелка –
знак за група от понятия, двойната дебела стрелка – знак за формиране на
единно понятие; разделените правоъгълници са различни понятия, а слетите –
идентични понятия; ИКР означава икокореномически).
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКР сустрант

ИКР субстрат

ИКР суперстрат

ИКР специсустант

ИКР сустрат
ИКР специсустификант

ИКР сустрит

ИКР специфант и
ИКР сустант

ИКР съдържание и
ИКР
субстанция

ИКР форма и ИКР
суперстанта

ИКР специфат и
ИКР сустат

ИКР специфит и
ИКР сустит
ИКР специсустат
ИКР сустратант

ИКР субстратат

ИКР суперстратат

ИКР специсустификат
ИКР сустратат

ИКР сустрататат
ИКР сустратинт

ИКР субстратит

ИКР суперстратит

ИКР сустратит
ИКР специсустифитит

ИКР специсустит
ИКР сустрататит

Фиг. 1. Икокореномически сустрататит (като разновидност на типичен ингредиент) и понятия, свързани с него (всички те са основни термини и за тях има обяснителни статии в
енциклопедията)
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТИНТ* (ecocorenomic sustratint) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически сустратинт и икотехномически сустратинт (общо понятие за икореномически сустратинт и икоуниреномически сустратинт, които са негови
разновидности); общо понятие за икокореномически субстратит и икокореномически суперстратит, които са негови разновидности и които като двойка
образуват икокореномическия сустратит (последният в качеството му на
двустепенна икокореномическа монада, в частност на сустратитна двустепенна икокореномическа монада); общо понятие или за сустратинтна (единна частична) вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща конституираност), или за сустратинтна (единна частична) външна
конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на
икокореномическия предмет. Икокореномическият сустратинт е разновидност
на икокореномическия конант. Вж. икокореномически сустрататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТИНТ (ecocorenomic sustratint) (ки) –
във:
икокореномически сустратинт;
икокореномически сустратинт (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически сустратинт (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТИНТ* (ecocorenomic sustratint) (като
разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически сустратинт и икотехномически сустратинт (общо понятие за икореномически сустратинт и икоуниреномически сустратинт, които са негови
разновидности); общо понятие за икокореномически субстратит и икокореномически суперстратит, които са негови разновидности и които като двойка
образуват икокореномическия сустратит (последният в качеството му на
двустепенна типична икокореномическа монада, в частност на сустратитна
двустепенна типична икокореномическа монада) (вж. типичен диалектически
икокореномически ингредиент); общо понятие или за сустратинтна (единна
частична) вътрешна конституираност (единна частична вътрешноприсъща конституираност), или за сустратинтна (единна частична) външна конституираност (единна частична външнопредставена конституираност) на
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичния икокореномически предмет. Икокореномическият сустратинт е
разновидност на типичния икокореномически конант. Вж. икокореномически
сустрататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТИТ* (ecocorenomic sustratite), сустратитна двустепенна икокореномическа монада, (*) – комбинация (съчетание
или включваща икономическа дизюнкция) от икономически сустратит и икотехномически сустратит (общо понятие за икореномически сустратит и
икоуниреномически сустратит, които са негови разновидности; двустепенна
икокореномическа монада (двустепенен едноравнищен диалектически формат,
така че е сустратитна двустепенна икокореномическа монада), състояща се
от взаимодействащи си икокореномически субстратит и икокореномически
суперстратит, между които има отношения на определящо и решаващо в
икокореномиката. Всеки икокореномически предмет може да се интерпретира
като икокореномически сустратит, т.е. като диалектически противоречиво
единство на субстратит [който е негова субстратитна единна частична вътрешна (скрита) конституираност, субстратитна единна частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия върху заобикалящата го
среда] и суперстратит [който е негова суперстратитна единна частична външна
(разкрита) конституираност, суперстратитна единна частична външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на тези въздействия]. Икокореномическият субстратит е първичен и определящ по отношение на икокореномическия суперстратит; той едновременно е субстратит на икокореномическия предмет и начин на имплициране на суперстратита на икокореномическия предмет. Икокореномическият суперстратит е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия субстратит; той едновременно е суперстратит
на икокореномическия предмет и начин на експлициране на субстратита на
икокореномическия предмет. Икокореномическият сустратит е разновидност
на икокореномическия конат. Вж. икокореномически сустрататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТИТ (ecocorenomic sustratite) (ки) – във:
икокореномически сустратит;
икокореномически сустратит (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически сустратит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРАТИТ* (ecocorenomic sustratite) (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);, сустратитна двустепенна типична икокореномическа монада, (*) – комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически сустратит и икотехномически сустратит (общо понятие за икореномически сустратит и икоуниреномически сустратит, които са негови разновидности;
двустепенна типична икокореномическа монада (двустепенен едноравнищен
диалектически формат, така че е сустратитна двустепенна типична икокореномическа монада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически
субстратит и икокореномически суперстратит, между които има отношения
на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. типичен диалектически
икокореномически ингредиент). Всеки типичен икокореномически предмет
може да се интерпретира като икокореномически сустратит, т.е. като диалектически противоречиво единство на субстратит [който е негова субстратитна
единна частична вътрешна (скрита) конституираност, субстратитна единна
частична вътрешна създаваща страна като източник на негови въздействия
върху заобикалящата го среда] и суперстратит [който е негова суперстратитна
единна частична външна (разкрита) конституираност, суперстратитна единна
частична външна усвояваща страна като начин за непосредствено оказване на
тези въздействия]. Икокореномическият субстратит е първичен и определящ
по отношение на икокореномическия суперстратит; той едновременно е субстратит на типичния икокореномически предмет и начин на имплициране на суперстратита на типичния икокореномически предмет. Икокореномическият
суперстратит е вторичен и решаващ по отношение на икокореномическия субстратит; той едновременно е суперстратит на типичния икокореномически
предмет и начин на експлициране на субстратита на типичния икокореномически предмет. Икокореномическият сустратит е разновидност на типичния
икокореномически конат. Вж. икокореномически сустрататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРИТ* (ecocorenomic sustrite) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от общо понятие за
икономически сустрит и икотехномически сустрит, които са негови разновидности (то е или икономически сустрит, или икотехномически сустрит, но
не и двата заедно в тяхното цялостно единство); икокореномически предмет
като цялостност от икокореномически субстрат (който е вид икокореномически интуит) и икокореномически суперстрат (който е вид икокореномически
екстуит) (същото като икокореномическа супформа), като цялостност на не67
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------гова субстратностна вътрешна (скрита) и суперстратна външна (разкрита)
страна; сустритна (частична) цялостна конституираност (сустритна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на икокореномическия
предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още сустритна (частична) цялостна икокореномическа конституираност* (sustritive partial entire ecocorenomic constitution /constitutivity/);
икокореномически субстрат и икокореномически суперстрат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две икокореномически страни, които
взаимно се предполагат и отричат); (частична) цялостна основа на икокореномическия предмет. Сустритът е общо понятие за икокореномически специфит и икокореномически сустит. Той е разновидност е на икокореномическия
контуит. В границите на икокореномическия сустрит икокореномическият
субстрат и икокореномическият суперстрат са относително различни сустритни степени (равнища) на конституираността на икокореномическия предмет* (constitution /constitutivity/ of the ecocorenomic thing). Икокореномическият субстрат се снема в икокореномическия суперстрат: икокореномическият
суперстрат е икокореномическия субстрат в снет вид. Първопричината на икокореномическия суперстрат е скрита в икокореномическия субстрат, а икокореномическият субстрат [който е вид първична (примитивна) и определяща
конституираност на икокореномическия предмет] се разкрива чрез икокореномическия суперстрат [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на икокореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни разновидности на икокореномическия сустрит са
обектният икокореномически сустрит* (object ecocorenomic sustrite) (сустритът на икокореномическия обект) и системният икокореномически сустрит* (system ecocorenomic sustrite) (сустритът на икокореномическата система). Вж. икокореномически сустрататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРИТ (ecocorenomic sustrite) (ки) – във:
икокореномически сустрит;
икокореномически сустрит (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически сустрит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУСТРИТ* (ecocorenomic sustrite) (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от общо понятие за икономически сустрит и икотехномически сустрит, които са негови
разновидности (то е или икономически сустрит, или икотехномически сустрит,
но не и двата заедно в тяхното цялостно единство); типичен икокореномически предмет като цялостност от икокореномически субстрат (който е вид
типичен икокореномически интуит) и икокореномически суперстрат (който е
вид типичен икокореномически екстуит) (същото като икокореномическа
супформа), като цялостност на негова субстратностна вътрешна (скрита) и суперстратна външна (разкрита) страна; сустритна (частична) цялостна конституираност (сустритна вътрешноприсъща и външнопредставена конституираност) на типичния икокореномически предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на
обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още сустритна
(частична) цялостна типична икокореномическа конституираност* (sustritive partial entire typical ecocorenomic constitution /constitutivity/) (вж. типичен
диалектически икокореномически ингредиент); икокореномически субстрат и
икокореномически суперстрат в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две типичен икокореномически страни, които взаимно се предполагат
и отричат); (частична) цялостна основа на типичния икокореномически
предмет. Сустритът е общо понятие за икокореномически специфит и икокореномически сустит. Той е разновидност е на типичния икокореномически
контуит. В границите на икокореномическия сустрит икокореномическият
субстрат и икокореномическият суперстрат са относително различни сустритни степени (равнища) на конституираността на типичния икокореномически предмет* (constitution /constitutivity/ of the typical ecocorenomic thing).
Икокореномическият субстрат се снема в икокореномическия суперстрат:
икокореномическият суперстрат е икокореномически субстрат в снет вид.
Първопричината на икокореномическия суперстрат е скрита в икокореномическия субстрат, а икокореномическия субстрат [който е вид първична (примитивна) и определяща конституираност на типичния икокореномически
предмет] се разкрива чрез икокореномическия суперстрат [който е вид вторична (производна) и решаваща конституираност на типичния икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икокореномиката). Основни
разновидности на икокореномическия сустрит са обектният икокореномически сустрит* (object ecocorenomic sustrite) (сустритът на икокореномичес69
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия обект) и системният икокореномически сустрит* (system ecocorenomic
sustrite) (сустритът на икокореномическата система). Вж. икокореномически
сустрататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАНТ* (ecocorenomic typodispecifant) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФАТ* (ecocorenomic typodispecifate) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФИКАНТ* (ecocorenomic typodispecificant) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФИКАТ* (ecocorenomic typodispecificate) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФИТ* (ecocorenomic typodispecifite) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСПEЦИФИТИТ* (ecocorenomic typodispecifitite) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСУСТАНТ* (ecocorenomic typodisustant) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСУСТАТ* (ecocorenomic typodisustate)
– вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСУСТИТ* (ecocorenomic typodisustite)
– вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСУСТИФИКАНТ* (ecocorenomic typodisustificant) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСУСТИФИКАТ* (ecocorenomic typodisustificat) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОДИСУСТИФИТИТ* (ecocorenomic typodisustifitite) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОЕСКОНТЕНТ* (ecocorenomic typoescontent) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОЕСКОНТЕНТАТ* (ecocorenomic typoesphenocontentate) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОЕСКОНТЕНТИТ* (ecocorenomic typoesphenocontentite) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОЕСФЕНОФОРМАНТ* (ecocorenomic typoesphenoformant) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОЕСФЕНОФОРМАТ* (ecocorenomic typoesphenoformate) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОЕСФЕНОФОРМАТАНТ* (ecocorenomic
typoesphenoformatant) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОЕСФЕНОФОРМАТАТ* (ecocorenomic
typoesphenoformatate) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОЕСФЕНОФОРМАТАТАТ* (ecocorenomic
typoesphenoformatatate) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОЕСФЕНОФОРМАТАТИТ* (ecocorenomic
typoesphenoformatatite) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОЕСФЕНОФОРМАТИНТ* (ecocorenomic
typoesphenoformatint) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОЕСФЕНОФОРМАТИТ* (ecocorenomic
typoesphenoformatite) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОЕСФЕНОФОРМИТ* (ecocorenomic typoesphenoformite) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТИПОНАТУРИТАТ*
(ecocorenomic
typonaturitate) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТИПОНАТУРИТИТ*
(ecocorenomic
typonaturitite) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОРЕАЛИТАНТ* (ecocorenomic typorealitant)
– вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОРЕАЛИТАТ* (ecocorenomic typorealitate) –
вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОРЕАЛИТИТ* (ecocorenomic typorealitite) –
вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОРЕАЛИТИТАНТ* (ecocorenomic typorealititant) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОРЕАЛИТИТАТ* (ecocorenomic typorealititate) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОРЕАЛИТИТАТАТ* (ecocorenomic typorealititatate) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОРЕАЛИТИТАТИТ* (ecocorenomic typorealititatite) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОРЕАЛИТИТИНТ* (ecocorenomic typorealititint) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОРЕАЛИТИТИТ* (ecocorenomic typorealititite) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСЕНСИТ* (ecocorenomic typosenstite) – вж.
релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСЕНСТАТ* (ecocorenomic typosenstate) –
вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСМИСЪЛ* (ecocorenomic typosense
/meaning/) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСПЕЦИСУСТАНТ* (ecocorenomic typospecisustant) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСПЕЦИСУСТАТ* (ecocorenomic typospecisustat) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСПЕЦИСУСТИТ* (ecocorenomic typospecisustit) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСПЕЦИСУСТИФИКАНТ* (ecocorenomic
typospecisustificant) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСПЕЦИСУСТИФИКАТ* (ecocorenomic
typospecisustificat) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСПЕЦИСУСТИФИТИТ* (ecocorenomic
typospecisustifitit) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУБСТРАТ* (ecocorenomic typosubstrate)
– вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУБСТРАТАТ* (ecocorenomic typosubstratate) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУБСТРАТИТ* (ecocorenomic typosubstratite) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУПЕРСТРАТ* (ecocorenomic typosuperstrate) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУПЕРСТРАТАТ* (ecocorenomic typosuperstratate) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУПЕРСТРАТИТ* (ecocorenomic typosuperstratite) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУПСЕНС* (ecocorenomic typosupsense) –
вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУПСЕНСИТ* (ecocorenomic typosupsensite) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУПСЕНСТАТ* (ecocorenomic typosupsenstate) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСЕНСАНТ* (ecocorenomic typosusensant) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСЕНСАТ* (ecocorenomic typosusensate)
– вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСЕНСИТ* (ecocorenomic typosusensite)
– вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСЕНСТАНТ* (ecocorenomic typosusenstant) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСЕНСТАТ* (ecocorenomic typosusenstate) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСЕНСТАТАТ* (ecocorenomic typosusenstatate) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСЕНСТАТИТ* (ecocorenomic typosusenstatite) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСЕНСТИНТ* (ecocorenomic typosusenstint) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСЕНСТИТ* (ecocorenomic typosusenstite) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСТРАНТ* (ecocorenomic typosustrant) –
вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСТРАТ* (ecocorenomic typosustrate) –
вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСТРАТАНТ* (ecocorenomic typosustratant) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСТРАТАТ* (ecocorenomic typosustratate) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСТРАТАТАТ* (ecocorenomic typosustratatate) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСТРАТАТИТ* (ecocorenomic typosustratatite) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСТРАТИНТ* (ecocorenomic typosustratint) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСТРАТИТ* (ecocorenomic typosustratite) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОСУСТРИТ* (ecocorenomic typosustrite) –
вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОТРИСТРАНТ* (ecocorenomic typotreestrant) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОТРИСТРАТ* (ecocorenomic typotree-strat)
– вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОТРИСТРАТИФИКАНТ* (ecocorenomic
typotree-stratificant) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОТРИСТРАТИФИКАТ* (ecocorenomic typotree-stratificate) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент.
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОТРИСТРАТИФИТИТ* (ecocorenomic typotree-stratifitite) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОТРИСТРИТ* (ecocorenomic typotree-strit) –
вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОФАКТИТАТ* (ecocorenomic typofactitate)
– вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОФАКТИТИТ* (ecocorenomic typofactitite) –
вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОФЕНОФОРМАТ* (ecocorenomic typoesphenoformate) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТИПОФЕНОФОРМАТИТ* (ecocorenomic typoesphenoformatite) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (ecocorenomic transcentite) –
същото като трансцентитално икокореномическо участие.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ (ecocorenomic transcentite) (ки)
– във:
запасов икокореномически трансцентит (същото като запасово трансцентитално икокореномическо участие);
изпълнителен икокореномически трансцентит (същото като изпълнително трансцентитално икокореномическо участие);
икокореномически трансцентит (същото като трансцентитално икокореномическо участие);
работен икокореномически трансцентит (същото като работно трансцентитално икокореномическо участие);
субстатен икокореномически трансцентит (същото като субстатно
трансцентитално икокореномическо участие);
сустатантен икокореномически трансцентит (същото като сустатантно трансцентитално икокореномическо участие);
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитен икокореномически трансцентит (същото като сустатитно
трансцентитално икокореномическо участие);
съзидателен икокореномически трансцентит (същото като съзидателно
трансцентитално икокореномическо участие);
сътворителен икокореномически трансцентит (същото като сътворително трансцентитално икокореномическо участие);
творчески икокореномически трансцентит (същото като творческо
трансцентитално икокореномическо участие);
унисъзидателен икокореномически трансцентит (същото като унисъзидателно трансцентитално икокореномическо участие).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАНТ* (ecocorenomic tree-strant) (съкратено от три икокореномически страти), икокореномически реалитант, (*)
– комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически тристрант и икотехномически тристрант [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]; общо понятие за икокореномически диспозант, икокореномически специфант и икокореномически
сустант, които са негови разновидности и които като тройка образуват икокореномическия тристрат (последният в качеството му на едностепенна икокореномическа триада, в частност на тристратна едностепенна икокореномическа триада). Негови разновидности са също икокореномическият диспецифант, икокореномическият специсустант и икокореномическият дисустант.
Тъй като икокореномическият диспозант е общо понятие за икокореномическа
същност и икокореномическа явление, икокореномическият специфат е общо
понатие за икокореномическо съдържание и икокореномическа форма и икокореномическият сустант е общо понятие за икокореномическа субстанция и
икокореномическа суперстанта, икокореномическият тристрант е общо понятие за същност, явление, съдържание, форма, субстанция и суперстанта в икокореномиката и затова се покрива с понятието за икокореномически реалитант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАНТ (ecocorenomic tree-strant) (ки) –
във:
икокореномически тристрант;
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икокореномически тристрант (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАТ* (ecocorenomic tree-strate), тристратна едностепенна икокореномическа триада, (*) – комбинация (съчетание
или включваща икономическа дизюнкция) от икономически тристрат и икотехномически тристрат [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]; едностепенна икокореномическа триада (едностепенен триравнищен диалектически формат, така че е тристратна едностепенна икокореномическа триада), състояща се от взаимодействащи си икокореномически диспозант, икокореномически специфант и икокореномически
сустант, между които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката). Всеки икокореномически предмет може да се интерпретира като икокореномически тристрат, т.е.
като диалектическо-противоречиво единство на диспозант (който е негова
тристратна определеност), специфант (който е негово тристратно състояние) и
сустант (който е негово тристратно същество).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАТ (ecocorenomic tree-strat) (ки) – във:
икокореномически тристрат;
типичен икокореномически тристрат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАТИФИКАНТ* (ecocorenomic tree-stratificant) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция)
от икономически тристратификант и икотехномически тристратификант
[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];
общо понятие за икокореномически диспозат (същото като икокореномически
диспозификат), икокореномически специфат (същото като икокореномически
спецификат) и икокореномически сустат (същото като икокореномически
сустификат), които са негови разновидности и които като тройка образуват
икокореномическия тристратификат (последният в качеството му на двустепенна икокореномическа триада, в частност на тристратификатна двустепенна икокореномическа триада). Негови разновидности са също икокоре79
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическият диспецификант, икокореномическият специсустификант и икокореномическият дисустификант.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАТИФИКАНТ (ecocorenomic tree-stratificant) (ки) – във:
икокореномически тристратификант;
типичен икокореномически тристратификант (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАТИФИКАТ* (ecocorenomic tree-stratificate) (съкратено от три двустепенни икокореномически страти), тристратификатна двустепенна икокореномическа триада, икокореномически
реалититат, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически тристратификат и икотехномически тристратификат [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]; двустепенна икокореномическа триада (двустепенен триравнищен
диалектически формат, така че е тристратификатна двустепенна икокореномическа триада), състояща се от взаимодействащи си (а) икокореномически
диспозат (същото като икокореномически диспозификат и от своя страна съставен от икокореномическата същност и икокореномическото явление), (б)
икокореномически специфат (същото като икокореномически спецификат и от
своя страна съставен от икокореномическото съдържание и икокореномическата форма) и (в) икокореномически сустат (същото като икокореномически
сустификат и от своя страна съставен от икокореномическата субстанция и
икокореномическата суперстанта), между които (а), (б) и (в) има отношения
на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо
в икономиката) (всяка една от тези три съставни части е двустепенна икокореномическа монада). В това се качество икокореномическият тристратификат
е едносъставна двустепенна икокореномическа триада* (one-complex twostage ecocorenomic triad) (вж. двустепенна икокореномическа триада), състояща се от шест елемента (същност, явление, съдържание, форма, субстанция и
суперстанта), всеки един от които е едносъставно икокореномическо понятие* (ecocorenomic concept /conception/) (вж. икономическо понятие). Наред с
това, обаче, икокореномическият тристратификат може да се разглежда и като
двусъставна едностепенна икокореномическа триада* (two-complex one80
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------stage ecocorenomic triad (вж. едностепенна икокореномическа триада), състояща се от три елемента (дизпозат, специфат и сустат), всеки един от които (от
своя страна) е двусъставно икокореномическо понятие. Всеки икокореномически предмет може да се интерпретира като икокореномически тристратификат, т.е. като диалектически противоречиво единство на диспозат (който е негова тристратификатна определеност), специфат (който е негово тристратификатно състояние) и сустат (който е негово тристратификатно същество). Икокореномическият тристратификат се покрива с икокореномическия реалититат, тъй като и двете понятия са представляват една и съща двустепенна икокореномическа триада (в първия случай като триада от три двустепенни монади, а във втория – като монада от две едностепенни триади).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАТИФИКАТ (ecocorenomic tree-stratificate) (ки) – във:
икокореномически тристратификат;
типичен икокореномически тристратификат (вж. релевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАТИФИТИТ* (ecocorenomic tree-stratifitite), тристратифититна двустепенна икокореномическа монада, (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически тристратифитит и икотехномически тристратифитит (общо понятие за икореномически тристратифитит и икоуниреномически тристратифитит, които са негови разновидности); единство на икокореномическия диспозат, икокореномическия специфат и икокореномическия сустат (като
двойки от икокореномическа същност и икокореномическо явление, от икокореномическо съдържание и икокореномическа форма и от икокореномическа
субстанция и икокореномическа суперстанта) [той е двойка от (1) единството
на икокореномическата същност, икокореномическото съдържание и икокореномическата субстанция и (2) единството на икокореномическото явление,
икокореномическата форма и икокореномическата суперстанта] и затова е
двустепенна икокореномическа монада, в частност тристратифититна
двустепенна икокореномическа монада). Икокореномическият тристратифитит
е разновидност на икокореномическия конфикант. Вж. икокореномически реалититатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАТИФИТИТ (ecocorenomic tree-stratifitite) (ки) – във:
81
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномически тристратифитит;
икокореномически тристратифитит (като разновидност на типичния
диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически тристратифитит (вж. релевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРАТИФИТИТ* (ecocorenomic tree-stratifitite) (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент), тристратифититна двустепенна типична икокореномическа монада, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономически тристратифитит и икотехномически тристратифитит (общо понятие за икореномически тристратифитит и икоуниреномически
тристратифитит, които са негови разновидности); единство на икокореномическия диспозат, икокореномическия специфат и икокореномическия сустат (като двойки от икокореномическа същност и икокореномическо явление,
от икокореномическо съдържание и икокореномическа форма и от икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта) [той е двойка от (1)
единството на икокореномическата същност, икокореномическото съдържание
и икокореномическата субстанция и (2) единството на икокореномическото
явление, икокореномическата форма и икокореномическата суперстанта] и затова е двустепенна типична икокореномическа монада, в частност тристратифититна двустепенна типична икокореномическа монада (вж. типичен
диалектически икокореномически ингредиент). Икокореномическият тристратифитит е разновидност на типичния икокореномически конфикант. Вж. икокореномически реалититатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРИТ* (ecocorenomic tree-strite), тристритна едностепенна икокореномическа монада, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически тристрит и
икотехномически тристрит (общо понятие за икореномически тристрит и
икоуниреномически тристрит, които са негови разновидности); единство на
икокореномическия диспозант, икокореномическия специфант и икокореномическия сустант и затова е едностепенна икокореномическа монада, в частност – тристритна едностепенна икокореномическа монада. Тъй като икокореномическият диспозант е общо понятие за икокореномическа същност и
икокореномическо явление, икокореномическият специфант е общо понятие за
икокореномическо съдържание и икокореномическа форма, а икокореномичес82
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кият сустант е общо понятие за икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта, икокореномическият тристрит е тяхното единство като
общи понятия. Икокореномическият тристрит е разновидност на икокореномическия конфант. Вж. икокореномически реалититатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРИТ (ecocorenomic tree-strit) (ки) – във:
икокореномически тристрит;
икокореномически тристрит (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически тристрит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРИСТРИТ* (ecocorenomic tree-strite), тристритна едностепенна типична икокореномическа монада (като разновидност
на типичния диалектически икокореномически ингредиент), (*) – комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически тристрит и икотехномически тристрит (общо понятие за икореномически тристрит и икоуниреномически тристрит, които са негови разновидности); единство на икокореномическия диспозант, икокореномическия специфант и икокореномическия сустант и затова е едностепенна типична икокореномическа
монада, в частност – тристритна едностепенна типична икокореномическа
монада (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент). Тъй като
икокореномическият диспозант е общо понятие за икокореномическа същност и икокореномическо явление, икокореномическият специфант е общо
понятие за икокореномическо съдържание и икокореномическа форма, а икокореномическият сустант е общо понятие за икокореномическа субстанция и
икокореномическа суперстанта, икокореномическият тристрит е тяхното
единство като общи понятия. Икокореномическият тристрит е разновидност на
типичния икокореномически конфант. Вж. икокореномически реалититатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСУМ* (ecocorenomic universum) – вж.
икокореномически предмет.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (ecocorenomic unicentite) – същото като уницентитално икокореномическо участие.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ (ecocorenomic unicentite) (ки) –
във:
83
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------запасов икокореномически уницентит (същото като запасово уницентитално икокореномическо участие);
изпълнителен икокореномически уницентит (същото като изпълнително
уницентитално икокореномическо участие);
икокореномически уницентит (същото като уницентитално икокореномическо участие);
работен икокореномически уницентит (същото като работно уницентитално икокореномическо участие);
субстатен икокореномически уницентит (същото като субстатно уницентитално икокореномическо участие);
сустатантен икокореномически уницентит (същото като сустатантно
уницентитално икокореномическо участие);
сустатитен икокореномически уницентит (същото като сустатитно
уницентитално икокореномическо участие);
съзидателен икокореномически уницентит (същото като съзидателно
уницентитално икокореномическо участие);
сътворителен икокореномически уницентит (същото като сътворително
уницентитално икокореномическо участие);
творчески икокореномически уницентит (същото като творческо уницентитално икокореномическо участие);
унисъзидателен икокореномически уницентит (същото като унисъзидателно уницентитално икокореномическо участие).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТИТАТ* (ecocorenomic factitate) (*), фактитатна едностепенна икокореномическа триада, – комбинация (съчетание
или включваща икономическа дизюнкция) от икономически фактитат и икотехномически фактитат [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]; вид едностепенна икокореномическа триада
(едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е фактитатна
едностепенна икокореномическа триада), състояща се от взаимодействащи си
икокореномическо явление, икокореномическа форма и икокореномическа суперстанта, общо понятие за които е икокореномическата даденост и между
които има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж.
определящо и решаващо в икономиката). Всеки икокореномически предмет
може да с е интерпретира като икокореномически фактитат, т.е. като диалек84

1946

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тическо-противоречиво единство на явление (което е негова външна определеност), форма (която е негово външно състояние) и суперстанта (която е негово
външно същество).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТИТАТ (ecocorenomic factitate) (ки) – във:
икокореномически фактитат;
типичен икокореномически фактитат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТИТИТ* (ecocorenomic factitite) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически
фактитит и икотехномически фактитит (общо понятие за икореномически
фактитит и икоуниреномически фактитит, които са негови разновидности);
икокореномически предмет като единство от икокореномическо явление, икокореномическа форма и икокореномическа суперстанта (които са видове икокореномически ексститутити), негова фактититна външна (разкрита) страна;
фактититна (частична и единна) външна конституираност (супсенститна външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет [в
т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание]
или още фактититна (частична и единна) външна икокореномическа конституираност* [factititive (partial and united) external ecocorenomic constitution
/constitutivity/]; икокореномическо явление (като външна определеност), икокореномическа форма (като външно състояние) и икокореномическа суперстанта (като външно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на три външни икокореномически страни на икокореномическото предназначение, които взаимно се предполагат и отричат); единна (частична)
външна реалност на икокореномическия предмет. Фактититът е разновидност
на икокореномическия екстит. Основни разновидности на икокореномическия
фактитит са обектният икокореномически фактитит* (object ecocorenomic
factitite) (фактититът на икокореномическия обект) и системният икокореномически фактитит* (system ecocorenomic factitite) (фактититът на икокореномическата система). Вж. икокореномически реалититатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТИТИТ (ecocorenomic factitite) (ки) – във:
икокореномически фактитит;
икокореномически фактитит (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икокореномически фактитит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТИТИТ* (ecocorenomic factitite) (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически
фактитит и икотехномически фактитит (общо понятие за икореномически
фактитит и икоуниреномически фактитит, които са негови разновидности);
типичен икокореномически предмет като единство от икокореномическо явление, икокореномическа форма и икокореномическа суперстанта (които са
видове типични икокореномически ексститутити), негова фактититна външна (разкрита) страна (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент); фактититна (частична и единна) външна конституираност (супсенститна външнопредставена конституираност) на типичния икокореномически предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата
система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото
съзнание] или още фактититна (частична и единна) външна типична
икокореномическа конституираност* [factititive (partial and united) external
typical ecocorenomic constitution /constitutivity/]; икокореномическо явление
(като външна определеност), икокореномическа форма (като външно състояние) и икокореномическа суперстанта (като външно същество) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на три външни типични икокореномически страни на типичното икокореномическо предназначение, които взаимно
се предполагат и отричат); единна (частична) външна реалност на типичния
икокореномически предмет. Фактититът е разновидност на типичния икокореномически екстит. Основни разновидности на икокореномическия фактитит
са обектният икокореномически фактитит* (object ecocorenomic factitite)
(фактититът на икокореномическия обект) и системният икокореномически
фактитит* (system ecocorenomic factitite) (фактититът на икокореномическата система). Вж. икокореномически реалититатит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОАКТИВ* (ecocorenomic phenoasset) – вж.
дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОЗАПАС* (ecocorenomic phenostock) – същото като запасова икокореномическа феност (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент, икокореномически ексосмисъл и
икокореномически ексосупсенс).
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОКОНТЕНТАТ* (ecocorenomic phenocontentate) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция)
от икономически феноконтентат и икотехномически феноконтентат [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 конфигурация* (ecocorenomic configuration) (вж. икономическа
конфигурация), която е образувана от взаимодействащи си икокореномическо
съдържание и икокореномическо явление, всяко от които може да бъде както
вход, така изход на определена икокореномическа система* (ecocorenomic
system) (вж. икономическа система). Между тях има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката), като в тази икокореномическа конфигурация икокореномическото съдържание е определящото, а икокореномическото явление е решаващото. (Вж.
икономически диспецификат.) Дадено икокореномическо съдържание може да
се опредмети [това е феноконтентационно икокореномическо опредметяване* (phenocontentational ecocorenomic objectification), което е разновидност
на икокореномическото опредметяване* (ecocorenomic objectification) изобщо (вж. икономическо опредметяване)] в едно или в повече от едно взаимодействащи си икокореномически явления, като се предполага, че съдържанието се опредметява (се експлицира) с целия си обем във всяко едно от явленията
поотделно. С този преход невидимото икокореномическо съдържание се трансформира (вж. икономическо преобразование) в едно или повече от едно поблизки до видимостта икокореномически явления. Това е феноменно опредметяване на икокореномическото съдържание, което показва, че икокореномическото явление опосредствано (чрез взаимозависимостите между икокореномическоно съдържание и икокореномическата същност в икокореномическата форма) е съдържателно икокореномическо явление, че то е опосредствано явление на съдържанието. Обратната на феноконтентационното опредметяване трансформация (като феноконтентационно разпредметяване на икокореномическите явления в икокореномическо съдържание) е феноконтентационно икокореномическо интензиониране* (phenocontentational ecocorenomic
intensioning) [което е разновидност на икокореномическото интензиониране* (ecocorenomic intensioning) изобщо (вж. икономическо интензиониране)].
То е съдържателно интензиониране на икокореномическото явление (респ. явления), което показва, че икокореномическото съдържание опосредствано е
феноменно икокореномическо съдържание, че то е опосредствано съдържа87
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ние на явлението. Тук се разглежда случай на опредметяване на съдържанието
само едно дадено явление (явление от даден тип).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОКОНТИВ* (ecocorenomic phenoconassets) –
вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОСПЕЦИТИТ* (ecocorenomic phenospecitite) – вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОСПЕЦИФИТ* (ecocorenomic phenospecifite) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОСПЕЦИФИТ (ecocorenomic phenospecifite)
(ки) – във:
икокореномически феноспецифит (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент.
типичен икокореномически феноспецифит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОСУБСТАТ* (ecocorenomic phenosubstate
/phenosubstatum/) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от икономически феносубстат и икотехномически феносубстат
[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 конфигурация* (ecocorenomic configuration) (вж. икономическа конфигурация); която е образувана от взаимодействащи си икокореномическа субстанция и икокореномическо явление, всяко от които може да бъде
както вход, така изход на определена икокореномическа система*
(ecocorenomic system) (вж. икономическа система). Между тях има отношения
на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо
в икономиката), като в тази икокореномическа конфигурация икокореномическата субстанция е определящото, а икокореномическото явление е решаващото. (Вж. икономически дисустификат.) Дадена икокореномическа субстанция може да се опредмети [това е феносубстационно икокореномическо опредметяване* (phenosubstational ecocorenomic objectification), което е разновидност на икокореномическото опредметяване* (ecocorenomic objectification) изобщо (вж. икономическо опредметяване)] в едно или в повече от едно
88

1950

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------взаимодействащи си икокореномически явления, като се предполага, че субстанцията се опредметява (се експлицира) с целия си обем във всяко едно от
явленията поотделно (по това икокореномическият феносубстат се отличава от
икокореномическия специфат: при последния при опредметяването си икокореномическото съдържание разпределя своя обем между различните еднотипови форми). С този преход невидимата и намираща се в дълбочина икокореномическа субстанция се трансформира (вж. икокореномическо преобразование) в едно или повече от едно по-близки до видимостта икокореномически
явления. Това е феноменно опредметяване на икокореномическата субстанция,
което показва, че икокореномическото явление опосредствано (посредством
икокореномическата същност) е субстанционно икокореномическо явление,
че то е опосредствано явление на своята субстанция. Обратната на феносубстационното опредметяване трансформация (като феносубстационно разпредметяване на икокореномическите явления в икокореномическа субстанция)
е феносубстационното икокореномическо интензиониране* (phenosubstational ecocorenomic intensioning) [което е разновидност на икокореномическото интензиониране* (ecocorenomic intensioning) изобщо (вж. икономическо
интензиониране)]. То е субстанционно интензиониране на икокореномическото явление (респ. явления), което показва, че икокореномическата субстанция
опосредствано е феноменна икокореномическа субстанция, че тя е опосредствана субстанция на своето явление. Икокореномическияг феносубстат е
същото като субстатна икокореномическа феност (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент, икокореномически ексосмисъл и икокореномически ексосупсенс). Тук се разглежда случай на опредметяване на субстанцията в само едно дадено явление (явление от даден тип).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОСУСТАТИТ* (ecocorenomic phenosustatite)
– вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОСУСТИТ* (ecocorenomic phenosustite) –
вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОСУСТИТ (ecocorenomic phenosustite) (ки)
– във:
икокореномически феносустит (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически феносустит (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОФОРМАТ* (ecocorenomic phenoformate),
проявено-стратификационен икокореномически ингредиентификат, феноформатна едностепенна икокореномическа дуада, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономически феноформат и икотехномически феноформат [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]; икокореномически ингредиентификат* (ecocorenomic ingredientificate) (вж. икономически ингредиентификат) на проявено-стратифицираната икокореномическа система*
(manifestedly-stratified economic system) (вж. проявено-стратифицирана икономическа система) [на проявената икокореномическа система*
(manifestied economic system) (вж. проявена икономическа система)]; двойка
от входен икокореномически ингредиент* (input ecocorenomic ingredient) (вж.
входен икономически ингредиент) и изходен икокореномически ингредиент*
(utput ecocorenomic ingredient) (вж. изходен икономически ингредиент) на дадена елементарна (без вътрешни междинни преобразования) проявеностратифицирана икокореномическа система, икокореномическото съответствие* (ecocorenomic correspondence) (вж. икономическо съответствие) между които (ингредиенти) е определено чрез някакъв икокореномически феноформатор* (economic phenoformator) (вж. икономически феноформатор)
[проявен икокореномически оператор* (manifested ecocorenomic operator)
(вж. проявен икономически оператор)]; вид едностепенна икокореномическа
дуада (едностепенен двуравнищен диалектически формат, така че е феноформатна едностепенна икокореномическа дуада), една от разновидностите на
икокореномическия характерификат* (ecocorenomic characterificate) (вж.
икономически характерификат) и на икокореномическия стратификат*
(ecocorenomic stratificate) (вж. икономически стратификат). По-сложна проявено-стратифицирана икокореномическа система може да се представи като
елементарна, като съвкупността от нейните икокореномически оператори*
(ecocorenomic operators) (вж. икономически оператор) се обедини в един общ
икокореномически феноформатор. Така че проявено-стратифицираната (проявената) икокореномическа система е съставена от икокореномическия феноформат и икокореномическия феноформатор, който задава проявеностратификационното икокореномическо преобразование* (manifestedlystratifiational ecocorenomic transformation) между входа и изхода на системата.
Входен и изходен икокореномически ингредиент на проявената икокореноми90
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа система могат да бъдат съответно както икокореномическата форма и
икокореномическото явление, така и обратно – икокореномическото явление и
икокореномическата форма. Между тях има отношения на определящо и решаващо в икокореномиката (вж. определящо и решаващо в икономиката),
като в тази икокореномическа конфигурация* (economic configuration) икокореномическата форма е определящото, а икокореномическото явление е решаващото. Вж. икокореномически диспецификат.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОФОРМАТ (ecocorenomic phenoformate)
(ки) – във:
икокореномически феноформат;
типичен икокореномически феноформат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОФОРМАТИТ* (ecocorenomic phenoformatite) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономически феноформатит и икотехномически феноформатит (общо понятие за икореномически феноформатит и икоуниреномически феноформатит, които са негови разновидности); икокореномически предмет като единство от икокореномическо явление и икокореномическа форма (които са видове
икокореномически ексститутити), негова феноформатитна външна (разкрита) страна; феноформатитна (частична и единна) външна конституираност (феноформатитна външнопредставена конституираност) на икокореномическия предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно отражение в човешкото съзнание] или още феноформатитна (частична и единна) външна
икокореномическа конституираност* [phenoformatitive (partial and united)
external ecocorenomic constitution /constitutivity/]; икокореномическо явление
(като външна определеност) и икокореномическа форма (като външно състояние) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две външни икокореномически страни на икокореномическото битие, които взаимно се предполагат и отричат); единно (частично) външно битие на икокореномическия
предмет. Феноформатитът е разновидност на икокореномическия екстит. Основни разновидности на икокореномическия феноформатит са обектният
икокореномически феноформатит* (object ecocorenomic phenoformatite)
(феноформатитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически феноформатит* (system ecocorenomic phenoformatite) (феноформати91
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тът на икокореномическата система). Вж. икокореномически есфеноформататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОФОРМАТИТ (ecocorenomic phenoformatite) (ки) – във:
икокореномически феноформатит;
икокореномически феноформатит (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически феноформатит (вж. релевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФЕНОФОРМАТИТ* (ecocorenomic phenoformatite) (като разновидност на типичния диалектически икокореномически ингредиент) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция)
от икономически феноформатит и икотехномически феноформатит (общо
понятие за икореномически феноформатит и икоуниреномически феноформатит, които са негови разновидности); типичен икокореномически предмет като единство от икокореномическо явление и икокореномическа форма
(които са видове типични икокореномически ексститутити), негова феноформатитна външна (разкрита) страна (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент); феноформатитна (частична и единна) външна
конституираност (феноформатитна външнопредставена конституираност)
на типичния икокореномически предмет [в т.ч. на икокореномическия обект и
на икокореномическата система, последната като негово (на обекта) системно
отражение в човешкото съзнание] или още феноформатитна (частична и
единна) външна типична
икокореномическа конституираност*
[phenoformatitive (partial and united) external typical ecocorenomic constitution
/constitutivity/]; икокореномическо явление (като външна определеност) и икокореномическа форма (като външно състояние) в тяхното вътрешнопротиворечиво взаимодействие (на две външни типичен икокореномически страни на
икокореномическото битие, които взаимно се предполагат и отричат); единно
(частично) външно битие на типичния икокореномически предмет. Феноформатитът е разновидност на типичния икокореномически екстит. Основни
разновидности на икокореномическия феноформатит са обектният икокореномически феноформатит* (object ecocorenomic phenoformatite) (феноформатитът на икокореномическия обект) и системният икокореномически феноформатит* (system ecocorenomic phenoformatite) (феноформатитът на ти92
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пичната икокореномическа система). Вж. икокореномически есфеноформататит.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФОДИСПОЗИТ* (ecocorenomic fodisposite) – вж.
дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФОДИСПОЗИТ (ecocorenomic fodisposite) (ки) –
във:
икокореномически фодиспозит (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически фодиспозит (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФОДИСПОТИТ* (ecocorenomic fodispotite) – вж.
дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФОЗАПАС* (ecocorenomic fostock) – вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФОСУБСТАТ* (ecocorenomic fosubstatum) – вж.
дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФОСУСТАТИТ* (ecocorenomic fosustatite) – вж.
дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФОСУСТИТ* (ecocorenomic fosustite) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФОСУСТИТ (ecocorenomic fosustite) (ки) – във:
икокореномически фосустит (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически фосустит (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФОФЕНОМЕН* (ecocorenomic fophenomenon) –
вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ФОФЕНОМЕН (ecocorenomic fophenomenon)
(ки) – във:
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномически фофеномен (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икокореномически фофеномен (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (ecocorenomic centite) – същото като
центитално икокореномическо участие.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ (ecocorenomic centite) (ки) – във:
запасов икокореномически центит (същото като запасово центитално
икокореномическо участие);
изпълнителен икокореномически центит (същото като изпълнително центитално икокореномическо участие);
икокореномически центит (същото като центитално икокореномическо
участие);
работен икокореномически центит (същото като работно центитално
икокореномическо участие);
субстатен икокореномически центит (същото като субстатно центитално икокореномическо участие);
сустатантен икокореномически центит (същото като сустатантно
центитално икокореномическо участие);
сустатитен икокореномически центит (същото като сустатитно центитално икокореномическо участие);
съзидателен икокореномически центит (същото като съзидателно центитално икокореномическо участие);
сътворителен икокореномически центит (същото като сътворително
центитално икокореномическо участие);
творчески икокореномически центит (същото като творческо центитално икокореномическо участие);
унисъзидателен икокореномически центит (същото като унисъзидателно
центитално икокореномическо участие).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО БИТИЕ (ecocorenomic being) (ки) – във:
външно икокореномическо битие (вж. икокореномическо проявление);
вътрешно икокореномическо битие (вж. икокореномическа същина).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ВАЛИДИЗИРАНЕ /УТВЪРЖДАВАНЕ/ (ecocorenomic validation /confirmation/) (ки) – във:
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------начин на икокореномическо валидизиране /утвърждаване/ (вж. икокореномическа даденост);
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО* (ecocorenomic reproduction) (същото като икокореномическо рекреатиране) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическо възпроизводство и икотехномическо възпроизводство [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]; постоянно повтаряне на процеса на изразходване на икокореномически ресурси* (ecocorenomic resources)
(вж. икономически ресурс) и създаване на икокореномически резултати*
(ecocorenomic results) (вж. икономически резултат) с цел удовлетворяване на
икономическите възпроизводствени потребности на социума (на хората и на
обществото като цяло); един от основните видове възпроизводство, интерпретирано като поддържащо възпроизводство, и една от основните категории на
икокореномиката (на икокореномическата сфера) (вж. поддържане). То е
една от разновидностите на ресурсно-субстанциалната икокореномическа
система*
(resource-substantial
ecfoonomic
system)
(вж.
ресурсносубстанциална икокореномическа система) на трансформиране на ресурси [на
възпроизводствени ресурси (repoduction resources)] в резултати [във възпроизводствени резултати (repoduction results)] и, обратно, на резултати в ресурси.
Осъществява се едновременно и най-малко в условията: на наличие на потребности, на ограниченост на възпроизводствените ресурси и на разпределение на продуктите според собствеността върху богатството. Икокореномическото възпроизводство се изгражда като постоянно повтаряща се последователност на най-малко от следните три икокореномически възпроизводствени фази: (1) икокореномическо производство; (2) икокореномическо
разпределение* (ecocorenomic distribution) (на продукта); (3) икокореномическо потребление.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ДИСПОСЪДЪРЖАНИЕ* (ecocorenomic dispocontent) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ДИСПОСЪДЪРЖАНИЕ (ecocorenomic dispocontent) (ки) – във:
икокореномическо диспосъдържание (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типично икокореномическо диспосъдържание (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЕКСОДИСПОСЪДЪРЖАНИЕ* (ecocorenomic
exodispocontent) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЕКСОЕССЪДЪРЖАНИЕ* (ecocorenomic exoescontent) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЕКСОЕСТЕСТВО* (ecocorenomic exonature) (*)
– комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическо ексоестество и икотехномическо ексоестество; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическото естество; вътрешна реалност (вътрешно-присъща реалност) на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномическа реалност, същото като икокореномическа
действителност) [или още вътрешна ексоикокореномическа реалност* (internal exoecocorenomic reality)]; ексоестество на икокореномическия ексопредмет; общо понятие за икокореномически субстат, икокореномическа ценносдтност и икокореномически контив: икокореномическият субстат, икокореномическата ценностност и икокореномическият контив са трите основни
разновидности на икокореномическото ексоестество. Последното представлява или икокореномически субстат, или икокореномическа ценностност, или
икокореномически контив. Начинът на валидизиране (на утвърждаване) на
икокореномическото ексоестество е икокореномическата ексодаденост. Икокореномическото ексоестество и икокореномическата ексодаденост са категории на реалността на икокореномическия ексопредмет* (reality of the
ecocorenomic exothing), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на тази реалност. Икокореномическото ексоестество се
снема в икокореномическата ексодаденост: икокореномическата ексодаденост
е икокореномическото ексоестество в снет вид. Икокореномическата ексодаденост е скрита в икокореномическото ексоестество, а икокореномическото
ексоестество [която е първичната (примитивната) и определящата реалностото
на икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическата ексодаденост [която е вторичната (производната) и решаващата реалност на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЕКСОПОНЯТИЕ* (ecocorenomic exoconcept
/exoconception/) [съкратено от изразяващо-операционализирано (expressivelyoperationalized) икокореномическо понятие] (*) – комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от икономическо ексопонятие и икотехномическо ексопонятие; операционален начин за означаване (на изразяване)
на икокореномическото понятие; някаква степен на операционализиране на
понятието за икокореномически предмет, която (за разлика от теоретикометодологическото конституиране на изходното понятие за него) го поставя
по-близо до икокореномическата практика* (ecocorenomic practice) (вж.
икономическа практика) и го прави по-формализуем и по-моделируем за целите на икокореномическото изследване и икокореномическото управление*
(ecocorenomic management /control/) (вж. икономическо управление); дадена
форма на преминаване от абстрактото към конкретното по отношение на икокореномическото понятие (вж. абстрактно в икономиката и конкретно в икономиката). Икокореномическото ексопонятие е цялостна съвкупност от икокореномически съждения* (ecocorenomic sentences) (вж. икономическо съждение) за някакъв икокореномически ексопредмет, ядрото на която (съвкупност) е съждението, отразяващо съществените признаци на ексопредмета (вж.
съществен икономически признак). Да се изобразят в мисълта съществените
признаци на икокореномическия ексопредмет – това означава той да бъде разбиран. Икокореномическото ексопонятие е продукт на икокореномическото
абстрахиране* (ecocorenomic abstractibility /abstractiveness/) (вж. икономическо абстрахиране): не е възможно да се състави икокореномическо ексопонятие, без да се сравняват икокореномически ексопредмети от един и същ клас.
С помощта на абстрахирането се изолират общите икокореномически признаци* (ecocorenomic features /attributes/) (вж. икономически признак) на еднородни икокореномически ексопредмети. Процесът на образуването на икокореномическите ексопонятия обаче включва още икокореномическия анализ*
(ecocorenomic analysis) (вж. икономически анализ) и икокореномическия синтез* (ecocorenomic synthesis) (вж. икономически синтез) на икокореномическите ексопредмети, както и индуктивните и дедуктивните икокореномически
умозаключения. Във всяко икокореномическо ексопонятие има: (а) съдържание (вж. икокореномическо съдържание), което е съвкупност от съществените
икокореномически признаци, и (б) обем (вж. икономическо количество), който
е съвкупността от икокореномически ексопредмети, отразявани в ексопонятието.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЕКСОПРОЯВЛЕНИЕ* (ecocorenomic exomanifestation), икокореномическа ексофеноформа, (*) – комбинация (съчетание
или включваща икономическа дизюнкция) от икономическо ексопроявление и
икотехномическо ексопроявление; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическото проявление; външно битие (външнопредставено битие) на икокореномическия ексопредмет [или още външно ексоикокореномическо битие* (external exoecocorenomic being)]; проявление на
икокореномическия ексопредмет и начин на изявяване (в т.ч. начин на съществуване и начин на изразяване) на икокореномическата ексосъщина (на същината на икокореномическия ексопредмет) [или още начин на ексоикокореномическо изявяване* (exoecocorenomic expressing way)]; общо понятие за икокореномическа феност и икокореномически актив: икокореномическата феност и икокореномическият актив са двете основни разновидности на икокореномическото ексопроявление. Последното представлява или икокореномическа феност, или икокореномически актив. В рамките на икокореномическото
ексопроявление икокореномическият актив играе ролята на определящата
страна, а икокореномическотата феност – на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в икономиката). Икокореномическата ексосъщина и икокореномическото ексопроявление са категории на битието на икокореномическия ексопредмет* (being of the ecocorenomic exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това битие. Икокореномическата ексосъщина се снема в икокореномическото ексопроявление: икокореномическото ексопроявление е икокореномическата ексосъщина в снет
вид. Чрез свои подразновидности тези две класификации се пресичат помежду
си. Вж. икокореномическа ексосъщина и икокореномическо ексопроявление.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЕКСОПРОЯВЛЕНИЕ (ecocorenomic exomanifestation) (ки) – във:
икокореномическа ексосъщина и икокореномическо ексопроявление;
икокореномическо ексопроявление.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЕКСОСУБССЪДЪРЖАНИЕ* (ecocorenomic
exosubscontent) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЕКСОСУПЕРССЪДЪРЖАНИЕ* (ecocorenomic
exosuperscontent) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически
ингредиент.
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЕКСОСУСТИСЪДЪРЖАНИЕ* (ecocorenomic
exosusticontent) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЕКСОСЪДЪРЖАНИЕ* (ecocorenomic exocontent) (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
икономическо ексосъдържание и икотехномическо ексосъдържание; операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическото съдържание; вътрешно състояние (вътрешно-присъщо състояние) на икокореномическия ексопредмет [или още вътрешно ексоикокореномическо състояние*
(internal exoecocorenomic state /condition/)]; съдържание на икокореномическия
ексопредмет; една от двете разновидности на икокореномическата ексосъщина и една от двете разновидности на икономическия ексосубстрат; едно от
понятията на ексоикокореномиката. То е единството на всички съставни елементи на икокореномическия ексопредмет, на неговите свойства, вътрешни
процеси и връзки и затова определя неговата специфика (вж. специфика на
икономическата система). Начинът на съществуване на икокореномическото ексосъдържание е икокореномическата ексоформа. Икокореномическото
ексосъдържание и икокореномическата ексоформа са категории на състоянието на икокореномическия ексопредмет* (state /condition/ of the ecocorenomic
exothing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това състояние. Икокореномическото ексосъдържание се снема в
икокореномическата ексоформа: икокореномическата ексоформа е икокореномическото ексосъдържание в снет вид. Икокореномическата ексоформа е
скрита в икокореномическото ексосъдържание, а икокореномическото ексосъдържание [което е първичното (примитивното) и определящото състояние на
икокореномическия ексопредмет] се разкрива чрез икокореномическата ексоформа [която е вторичното (производното) и решаващото състояние на икокореномическия ексопредмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Специфично за определеността на икокореномическото ексосъдържание е, че
в неговите граници (респ. в границите на ексоикокореномиката) има взаимозависимост между икономическото ексосъдържание и икотехномическото
ексосъдържание [те формират вид икокореномически ексодиспозат*
(ecocorenomic exodisposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икокореномическо ексоявление към икокореномическа ексосъщност]. Вж. икокореномическа ексосъщина и икокореномическо ексопроявление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЕКСОФЕНОСЪДЪРЖАНИЕ* (ecocorenomic
exophenocontent) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически
ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЕКСОЯВЛЕНИЕ* (ecocorenomic exophenomenon)
(*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическо ексоявление и икотехномическо ексоявление; операционален начин
за означаване (на изразяване) на икокореномическото явление; външна определеност (външно-представена определеност) на икокореномическия ексопредмет [или още външна ексоикокореномическа определеност* (external
exoecocorenomic determinancy)]; явление на икокореномическия ексопредмет;
непосредствено изразима (непосредствено видима, открита) определеност на
икокореномическия ексопредмет и наред с това – опосредствено изразяваща
същностната ексоикокореномическа определеност; една от двете разновидности на икокореномическото ексопроявление (на икокореномическата ексофеноформа) и една от двете разновидности на икокореномическата ексофеносубстанта (на икокореномическия ексосубсенс); едно от понятията на ексоикокореномиката. Икокореномическото ексоявление е начинът на изразяване
(в т.ч. и на измерване) на икокореномическата ексосъщност [или още начин
на ексоикокореномическо изразяване* (exoecocorenomic expression way)].
Икокореномическата ексосъщност и икокореномическото ексоявление са категории на определеността на икокореномическия ексопредмет* (determinancy of the ecocorenomic exothing), като в частност представляват относително
различни степени (равнища) на тази определеностт. Икокореномическата ексосъщност се снема в икокореномическото ексоявление: икокореномическото
ексоявление е икокореномическата ексосъщност в снет вид. Специфично за
определеността на икокореномическото ексоявление е, че в неговите граници
(респ. в границите на ексоикокореномиката) има взаимозависимост между
икономическото ексоявление и икотехномическото ексоявление [те формират
вид икокореномически ексодиспозат* (ecocorenomic exodisposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икокореномическо ексоявление към икокореномическа ексосъщност]. Вж. иконофомическа ексосъщина и икокореномическо ексопроявление.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (ecocorenomic explication)
(ки) – във:
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------начин на икокореномическо експлициране (вж. икокореномически ексституит и икокореномически ексститутат);
начин на типично икокореномическо експлициране (вж. типичен икокореномически ексституит и типичен икокореномически ексститутат).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЕССЪДЪРЖАНИЕ* (ecocorenomic escontent) –
вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЕССЪДЪРЖАНИЕ (ecocorenomic escontent) (ки)
– във:
икокореномическо ессъдържание (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
типично икокореномическо ессъдържание (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЕСТЕСТВО* (ecocorenomic nature), икокореномическа природа, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от икономическо естество и икотехномическо естество [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]; вътрешна реалност (вътрешно-присъща реалност) на икокореномическия предмет (вж. икономическа реалност, същото като икономическа действителност) [или още вътрешна икокореномическа реалност* (internal ecocorenomic reality)]; естество на икокореномическия предмет; общо понятие за
икокореномическа субстанция, икокореномическа същност и икокореномическо съдържание: икокореномическата субстанция, икокореномическата същност и икокореномическото съдържание са трите основни разновидности на
икокореномическия естество. Последното представлява или икокореномическа
субстанция, или икокореномическа същност, или икокореномическо съдържание. Начинът на валидизиране (на утвърждаване) на икокореномическото
естество е икокореномическата даденост. Икокореномическото естество и
икокореномическата даденост са категории на реалността на икокореномическия предмет* (reality of the ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази реалност. Икокореномическият естество се снема в икокореномическата даденост: икокореномическата даденост е икокореномическото естество в снет вид. Икокореномическата даденост е скрита в икокореномическото естество, а икокореномическият
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------естество [която е първичната (примитивната) и определящата реалност на икокореномическия предмет] се разкрива чрез икокореномическата даденост [която е вторичната (производната) и решаващата реалност на икокореномическия
предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ИЗРАЗЯВАНЕ (ecocorenomic expression) (ки) –
във:
начин на икокореномическо изразяване (вж. икокореномическо явление).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ИЗЯВЯВАНЕ (ecocorenomic expressing) (ки) –
във:
начин на икокореномическо изявяване (вж. икокореномическо проявление).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), икокореномически обтисубстантит, икокореномическа заделеност (*) – икокореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икокореномически субект [на субстантивностен икокореномически субект* (substantivitical ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от икономическа обтизначимост (същото като икономически обтисубективит и икономически интерес) и икотехномически обтипринос (същото като икотехномически обтиобективит и като икотехномическа зададеност) (както и общо понятие за икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за икономическа обтизначимост и икотехномически обтипринос) и икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови
разновидности), където икономическата обтизначимост е икономическа оценка
на икотехномическия обтипринос. Икокореномическото обтиучастие е икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна оценка или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна
икокореномическа оценка* (objectively-substantivitical ecocorenomic appraisement). Икокореномическото обтиучастие е форма на съществуване на обтиикокореномическата енергия* (obtiecocorenomic energy) (вж. обтиикокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената обтиикоко102
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическа активност. То е кинестично опредметена обтиикокореномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена обтиикокореномическа
потенциалност.
Икокореномическото обтиучастие е обективен икокореномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим икокореномически ингредиент*
(objectively-indispensable ecocorenomic ingredient) [на обективно-изискван
икокореномически ингредиент* (objectively-required ecocorenomic ingredient)]
и в частност – на обективно-необходимо икокореномическо участие*
(objectively-indispensable ecocorenomic participation (share)) [на обективноизисквано икокореномическо участие* (objectively-required ecocorenomic
participation (share)]. По-своята природа той е оптимален икокореномически
ингредиент* (optimal ecocorenomic ingredient) [в частност оптимално икокореномическо участие* (optimal ecocorenomic participation (share))] и неговото
формиране се моделира, респ. се определя с помощта на методите на математическото програмиране, за което е необходимо да бъде построена съответна
на неговата обективна природа целева функция (вж. целева икономическа функция) и да бъдат зададени присъщите му ограничителни условия (вж. ограничителни икономически условия), произтичащи от ограничеността на икокореномическите ресурси (вж. моделиране на икономическите системи, модел на
икономическата система, математическо моделиране на икономическите
системи, математическо програмиране в икономиката). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
обективнонеобходимо икокореномическо участие* (individual objectivelyindispensable ecocorenomic participation (share)) (съкратено: индивидуалнонеобходимо икокореномическо участие), фирмено обективнонеобходимо
икокореномическо участие* (firm objectively-indispensable ecocorenomic participation (share)) (съкратено: фирменонеобходимо икокореномическо участие), обществено обективнонеобходимо икокореномическо участие*
(social objectively-indispensable ecocorenomic participation (share)) (съкратено:
общественонеобходимо икокореномическо участие и т.н.
Икокореномическото обтиучастие акцентира върху дейността на икокореномическия субект, който формира структурата на икокореномическия обтиингредиент, последният в качеството му на икокореномически диспозант (т.е.
като съотношение между икокореномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на икокореномическото обтиучастие са: (1)
трансцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като икокорено103
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически обтитрансцентит, същото като икокореномическа зададеност и като икокореномическа заделеност), (2) инцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като икокореномически обтиинцентит и като инцентитална
икокореномическа заделеност), (3) центитално икокореномическо обтиучастие (същото като икокореномически обтицентит и като центитална икокореномическа заделеност), (4) уницентитално икокореномическо обтиучастие
(същото като икокореномически обтиуницентит и като уницентитална икокореномическа заделеност) (фиг. 1 и фиг. 2). Ако не е посочено друго, под
икокореномическо обтиучастие обикновено се подразбира трансцентиталното
икокореномическо обтиучастие.
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Трансцентитално
икокореномическо участие;
икокореномически трансцентит
(трансцентитално
икокореномическо
участие;
икокореномическо
участие)

Инцентитално
икокореномическо участие;
икокореномически инцентит
(инцентитално
икокореномическо участие)

Центитално
икокореномическо участие;
икокореномически центит
(центитално икокореномическо
участие)

Трансцентитално
икокореномическо
субтиучастие;
икокореномически
субтитрансцентит
(икокореномическа
ценностност;
икокореномическа
отдаденост)

Инцентитално
икокореномическо субтиучастие;
икокореномически субтиинцентит
(икокореномическа феност)

Центитално
икокореномическо субтиучастие;
икокореномически субтицентит
(икокореномически диспотант)

Трансцентитално
икокореномическо
обтиучастие;
икокореномически
обтитрансцентит
(трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
икокореномическа
заделеност)

Инцентитално
икокореномическо обтиучастие;
икокореномически обтиинцентит
(инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Центитално икокореномическо
обтиучастие;
икокореномически обтицентит
(центитална икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на икокореномическото обтиучастие според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност
(обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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1967

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномическо
участие;
икореномически
субстантит

Икоуниреномическо участие;
икоуниреномически субстантит

Икокореномическо участие;
икокореномически субстантит

Икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтисубстантит;
икореномическа
реализираност

Икоуниреномическо субтиучастие;
икоуниреномически
субтисубстантит;
икоуниреномическа
реализираност

Икокореномическо
субтиучастие;
икокореномически
субтисубстантит;
икокореномическа
реализираност

Икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтисубстантит;
икореномическа
заделеност

Икоуниреномическо обтиучастие;
икоуниреномически
обтисубстантит;
икоуниреномическа
заделеност

Икокореномическо
обтиучастие;
икокореномически
обтисубстантит;
икокореномическа
заделеност

Фиг. 2. Икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности
(обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на икокореномическото обтиучастие са: възпроизводствено икокореномическо обтиучастие* (reproductional ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), производствено икокореномическо обтиучастие* (production
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), разменно икокореномическо обтиучастие* (exchange ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), разпределително икокореномическо обтиучастие* (distributional ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)),
потребително
икокореномическо
обтиучастие*
(consumption ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), стопанствено икокореномическо обтиучастие* (protoeconomizing ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), следпроизводствено икокореномическо обтиучастие* (postproduction ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), предипотребително икокореномическо обтиучастие* (before-consumption ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), посредническо икокореномическо обтиучастие*
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1968

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(intermediationary ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), бизнес икокореномическо обтиучастие* (business ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
алокативно икокореномическо обтиучастие* (allocative ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално икокореномическо
обтиучастие* (individual ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено
икокореномическо обтиучастие* (firm ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено икокореномическо обтиучастие* (social ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икокореномическото обтиучастие са: унисъзидателно икокореномическо обтиучастие, съзидателно икокореномическо обтиучастие, изпълнително икокореномическо обтиучастие, творческо икокореномическо обтиучастие, работно икокореномическо обтиучастие и сътворително икокореномическо
обтиучастие. Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност се разграничават усвоявано икокореномическо обтиучастие*
(assimilated ecocorenomic subtiparticipation (obtishare)) и създавано икокореномическо обтиучастие* (gived ecocorenomic obtiparticipation (subtishare)).
Когато под внимание едновременно се вземат ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност, тогава се конституират разновидности на икокореномическото
обтиучастие, посочени в табл. 1.
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1969

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икокореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИКРОУ – икокореномическо обтиучастие)

Икокореномическо обтиучастие
(ИКРОУ)
(икокореномически обтисубстантит)
{икокореномическа заделeност}

Уницентитално ИКРОУ

Трансцентитално ИКРОУ

Инцентитално
ИКРОУ

Центитално
ИКРОУ

(икокореномически обтиуницентит)

(икокореномически обтитрансцентит)

(икокореномически обтиинцентит)

(икокореномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИКРОУ]

[вътрешна определеност на
ИКРОУ]

[външна определеност на
ИКРОУ]

[общо понятие
за определност
на ИКРОУ]

{уницентитална икокореномическа заделеност}

{трансцентитална икокореномическа
заделеност}

{инцентитална икокореномическа заделеност}

{центитална
икокореномическа заделеност}

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа същност)

(вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)
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1970

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

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

Сътворително
(пригодно)
ИКРОУ
(сътворителен
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРОУ]
{сътвортелна
икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИКРОУ

(сътворителен
икокореномически обтиуницентит)

(сътворителен
икокореномически обтитрансцентит)

(сътворителен
икокореномически обтиинцентит)

(сътворителен
икокореномически обтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРОУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИКРОУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИКРОУ]

{сътворителна
уницентитална икокореномическа заделеност;

{сътворителна
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

уницентитална икокореномическа обтипригодност}

трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{сътворителна {сътворителна
инцентитална ценититална
икокореномиикокореномическа заделеческа заделеност;
ност;
центитална
инцентитална
икокореномиикокореномичес-ка обтип- ческа обтипригодност}
ригодност}

(вид специфант
на икокореномически диспозит)

(вид специфант
на икокореномическа същност)
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(вид специфант
на икокореномическо явление)

1971

(вид специфант
на икокореномически диспозант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

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

Работно (сметно) ИКРОУ
(работен икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИКРОУ]
{работна икокореномическа
заделeност;
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИКРОУ

Работно (сметно) трансцентитално ИКРОУ

Работно (сметно) инцентитално ИКРОУ

Работно (сметно) центитално
ИКРОУ

(работен икокореномически
обтиуницентит)

(работен икокореномически
обтитрансцентит)

(работен икокореномически
обтиинцентит)

(работен икокореномически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИКРОУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИКРОУ]

{работна уницентитална
икокореномическа заделеност;

{работна
трансцентитална икокореномическа заделеност;

{работна инцентитална
икокореномическа заделеност;

{работна центитална икокореномическа
заделеност;

уницентитална икокореномическа сметна обтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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1972

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

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

Творческо
(ползваемо)
ИКРОУ
(творчески
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРОУ]
{творческа
икокореномическа заделeност;
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИКРОУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИКРОУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИКРОУ

Творческа (ползваемо) центитално ИКРОУ

(творчески икокореномически
обтиуницентит)

(творчески икокореномически
обтитрансцентит)

(творчески икокореномически
обтиинцентит)

(творчески икокореномически
обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРОУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИКРОУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИКРОУ]

{творческа
уницентитална икокореномическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{творческа
инцентитална
икокореномическа заделеност;

{творческа
центитална
икокореномически заделеност;

уницентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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1973

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

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

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРОУ
(изпълнителен
икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИКРОУ]
{изпълнителна
икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИКРОУ

(изпълнителен
икокореномически обтиуницентит)

(изпълнителен
икокореномически обтитрансцентит)

(изпълнителен
икокореномически обтиинцентит)

(изпълнителен
икокореномически обтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[външно състояние на външната определеност на
ИКРОУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИКРОУ]

{изпълнителна
уницентитална икокореномическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{изпълнителна инцентитална икокореномическа
заделеност;

{изпълнителна
центитална
икокореномическа заделеност;

уницентитална икокореномическа обтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа обтизадоволеност}

центитална
икокореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически диспозит)

(вид форма на
икокореномическа същност)

(вид форма на
икокореномическо явление)

(вид форма на
икокореномически диспозант)
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1974

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

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

Съзидателно
(изгодно)
ИКРОУ
(съзидателен
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИКРОУ]
{съзидателна
икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИКРОУ

(съзидателен
икокореномически обтиуницентит)

(съзидателен
икокореномически обтитрансцентит)

(съзидателен
икокореномически обтиинцентит)

(съзидателен
икокореномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИКРОУ]

{съзидателна
уницентитална икокореномическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икокореномическа заделеност;

{съзидателна
центитална
икокореномическа заделеност;

уницентитална икокореномическа обтиизгодност}

трансцентитална икокореномическа
обтиизгодност}

инцентитална
икокореномическа обтиизгодност}

центитална
икокореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически диспозит)

(вид съдържание на икокореномическа същност)

(вид съдържание на икокореномическо явление)

(вид съдържание на икокореномически диспозант)
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1975

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИКРОУ
(унисъзидателен икокореномически
обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИКРОУ]
{унисъзидателна икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИКРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИКРОУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИКРОУ
ИКРОУ

(унисъзидателен (унисъзидателен
икокореномиикокореномически обтиуни- чески обтитранцентит)
сцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икокореномиикокореномически обтиинчески обтиценцентит)
тит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИКРОУ]

{унисъзидателна уницентитална икокореномическа
заделеност;

{унисъзидателна трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{унисъзидателна инцентитална икокореномическа
заделеност;

{унисъзидателна центитална икокореномическа заделеност;

уницентитална икокореномическа обтиудовлетвореност}

трансцентитална икокореномическа обтиудовлетвореност}

инцентитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически диспозит)

(вид специфит
на икокореномическа същност)

(вид специфит
на икокореномическо явление)

(вид специфит
на икокореномически диспозант)

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икокореномическото обтиучастие са (1) сустатитно икокореномическо обтиучастие (същото като икокореномически обтисустатит), (2)
субстатно икокореномическо обтиучастие (същото като икокореномически
обтисубстат), (3) запасово икокореномическо обтиучастие (същото като
икокореномически обтизапас), (4) сустатантно икокореномическо обтиучастие (същото като икокореномически обтисустатант). Когато под внимание едновременно се вземат ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност, тогава се конституират
разновидности на икокореномическото обтиучастие, посочени в табл. 2.
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Камен Миркович

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на икокореномическото обтиучастие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРОУ –
икокореномическо обтиучастие)

Икокореномическо обтиучастие
(ИКРОУ)
(икокореномически обтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРОУ
(сътворителен
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРОУ]
{икокореномическа обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сустатитно
ИКРОУ

Субстатно
ИКРОУ

Запасово
ИКРОУ

Сустатантно
ИКРОУ

(икокореномически обтисустатит)

(икокореномически обтисубстат)

(икокореномически обтизапас)

(икокореномически обтисустатант)

[цялостно същество на
ИКРОУ]

[вътрешно същество на
ИКРОУ]

[външно същество на
ИКРОУ]

[общо понятие
за същество
на ИКРОУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИКРОУ

Сътворително
(пригодно)
сустатантно
ИКРОУ

(сътворителен
икокореномически обтисустатит)

(сътворителен
икокореномически обтисубстат)

(сътворителен
икокореномически обтизапас)

(сътворителен
икокореномически обтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИКРОУ]

[общо състояние на външното
същество на
ИКРОУ]

[общо състояние на общото
съ-щество на
ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа
обтипригодност}

{субстатна
икокореномическа обтипригодност}

{запасова икокореномическа
обтипригодност}

{сустатантна икокореномическа обтипригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)

(вид специфант
на икокореномическа суперстанта)
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(вид специфант на икокореномически
сустант)

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

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

Работно (сметно) ИКРОУ
(работен икореномически
обтисубстантит)

Работно (сметно) сустатитно
ИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно ИКРОУ

(работен икокореномически обтисустатит)

(работен икокореномически
обтисубстат)

(работен икокореномически
обтизапас)

(работен икокореномически обтисустатант)

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИКРОУ]

[работно външно [работно външсъстояние на
но състояние
външното съна общото същество на
щество на
ИКРОУ]
ИКРОУ]
{запасова ико{сустатанткореномическа
на икокореносметна обти- мическа сметзадоволеност}
на обтизадоволеност}
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

[работно вън- [работно външно състояние шно състояние
на
на цялостното
ИКРОУ]
същество на
ИКРОУ]
{икокореномическа сметна {сустатитна
обтизадоволе- икокореноминост}
ческа сметна
обтизадово(разновидност
леност}
на икокореномическа фор(разновидност
ма)
на форма на
икокореномически сустит)

{субстатна
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)
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Камен Миркович

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

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

Творческо
(ползваемо)
ИКРОУ
(творчески
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРОУ]
{икокореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИКРОУ

Творческо (ползваемо) запасово
ИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИКРОУ

(творчески
икокореномически обтисустатит)

(творчески икокореномически
обтисубстат)

(творчески икокореномически
обтизапас)

(творчески икокореномически
обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на ИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИКРОУ]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ИКРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икокореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)
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1979

{сустатантна икокореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

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

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРОУ
(изпълнителен
икокореномически обтисубстантит)
{икокореномическа обтизадоволеност}
[външно състояние на
ИКРОУ]
(вид икокореномическа форма)

Съзидателно
(изгодно)
ИКРОУ
(съзидателен
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ИКРОУ]
{икокореномическа обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИКРОУ

Изпълнител-но
(задоволяващо) сустатантно ИКРОУ

(изпълнителен
икокореномически обтисустатит)

(изпълнителен
икокореномически обтисубстат)

(изпълнителен
икокореномически обтизапас)

(изпълнителен
икокореномически обтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество на
ИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИКРОУ]

[външно състоя- [външно състоние на външното яние на общото
същество на
същество на
ИКРОУ]
ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
икокореномическа обтизадоволеност}

{запасова икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
(вид форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

Съзидателно
(изгодно)
сустатитно
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИКРОУ

(съзидателен
икокореномически обтисустатит)

(съзидателен
икокореномичес-ки обтисубстат)

(съзидателен
икокореномически обтизапас)

(съзидателен
икокореномически обтисустатант)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа обтиизгодност}

{субстатна
икокореномическа обтиизгодност}

{запасова икокореномическа
обтиизгодност}

{сустатантна икокореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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1980

{сустатантна икокореномическа обтизадоволеност}

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- но (удовлетвоУнисъзидател- ряващо) суста- рява-що) субсно (удовлеттитно ИКРОУ
татно ИКРОУ
воряващо)
(унисъзидател- (унисъзидателИКРОУ
ен икокореноен икокорено(унисъзидате- мически обтимически обтилен икокоресустатит)
субстат)
номически
[цялостно съсобтисубстан- [цялостно състояние
на
цятояние на въттит)
лостното сърешното същес[цялостно съсщество на
тво на
тояние на
ИКРОУ]
ИКРОУ]
ИКРОУ]
{сустатитна
{субстатна
{икокореноми- икокореномиикокореномическа обтиуческа обтиуческаобти
довлетворедовлетвореудовлетвореност}
ност}
ност}
(вид икокоре- (вид специфит (вид специфит
номически
на икокорено- на икокореномиспецифит)
мически сусческа субстантит)
ция)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИКРОУ

Унисъзида-телно (удовлетворяващо) сустатантно ИКРОУ

(унисъзидателен икокореномически обтизапас)

(унисъзидателен икокореномически обтисустатант)

[цялостно състояние на външното същество
на ИКРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИКРОУ]

{запасова икокореномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икокореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

Когато под внимание едновременно се вземат ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност, тогава се конституират разновидности на икокореномическото обтиучастие, посочени в табл. 3.
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на икокореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ИКРОУ – икокореномическо обтиучастие)

Икокореномическо обтиучастие
(ИКРОУ)
(икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИКРОУ
(икокореномически обтисустатит)
[цялостно същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномически сустит)

Уницентитал- Трансцентитал- Инцентитално
но ИКРОУ
но ИКРОУ
ИКРОУ

Центитално
ИКРОУ

(икокореномически обтиуницентит)

(икокореномически обтитрансцентит)

(икокореномически обтиинцентит)

(икокореномически обтицентит)

[цялостна
определеност
на ИКРОУ]

[вътрешна определеност на
ИКРОУ]

[външна определеност на
ИКРОУ]

[общо понятие за определност на
ИКРОУ]

(вид икокореномически
диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически
диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИКРОУ

Сустатитно
трансцентитално ИКРОУ

Сустатитно инцентитално
ИКРОУ

Сустатитно
центитално
ИКРОУ

(сустатитен
икокореномически обтиуницентит)

(сустатитен икокореномически
обтитрансцентит)

(сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

(сустатитен
икокореномически обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно същество на
външната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИКРОУ]

(вид сустит
на икокореномически диспозит)

(вид сустит на (вид сустит на
икокореномичес- икокореномика същност)
ческо явление)
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1982

(вид сустит
на икокореномически диспозант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

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

Субстатно
ИКРОУ
(икокореномически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномическа субстанция)

Запасово
ИКРОУ
(икокореномически обтизапас)
[външно същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномическа суперстанта)

Субстатно
уницентитално
ИКРОУ

Субстатно трансцентитално
ИКРОУ

Субстатно инцентитално
ИКРОУ

Субстатно
центитално
ИКРОУ

(субстатен
икокореномически обтиуницентит)

(субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

(субстатен
икокореномически обтиинцентит)

(субстатен
икокореномически обтицентит)

[вътрешно
същество на
цялостната
определеност
на ИКРОУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИКРОУ]

(вид субстанция на икокореномически
диспозит)

(вид субстанция
на икокореномическа същност)

(вид субстанция на икокореномическо
явление)

(вид субстанция на икокореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИКРОУ

Запасово трансцентитално
ИКРОУ

Запасово инцентитално
ИКРОУ

Запасово центитално
ИКРОУ

(запасов икореномически
обтиуницентит)

(запасов икореномически
обтитрансцентит)

(запасов икореномически
обтиинцентит)

(запасов икореномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИКРОУ]

[външно същество на
външната определеност на
ИКРОУ]

[външно същество на общата определеност на
ИКРОУ]

(вид суперстанта на икокореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икокореномическа същност)

(вид суперстанта на икокореномическо
явление)

(вид суперстанта на икокореномически
диспозант)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

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

Сустатантно
ИКРОУ
(икокореномически обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИКРОУ

Сустатантно
трансцентитално ИКРОУ

Сустатантно
инцентитално
ИКРОУ

Сустатантно
центитално
ИКРОУ

(сустатантен
икокореномически обтиуницентит)

(сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

(сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

(сустатантен
икокореномически обтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИКРОУ]

[общо същество на външната
определеност
на ИКРОУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИКРОУ]

(вид сустант
на икокореномически диспозит)

(вид сустант на
икокореномическа същност)

(вид сустант
на икокореномическо явление)

(вид сустант
на икокореномически диспозант)

ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ (ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) (ки) – във:
запасово икокореномическо обтиучастие;
запасово инцентитално икокореномическо обтиучастие;
запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
запасово уницентитално икокореномическо обтиучастие;
запасово центитално икокореномическо обтиучастие;
изпълнително икокореномическо обтиучастие;
изпълнително инцентитално икокореномическо обтиучастие;
изпълнително трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
изпълнително уницентитално икокореномическо обтиучастие;
изпълнително центитално икокореномическо обтиучастие;
икокореномическо обтиучастие;
инцентитално икокореномическо обтиучастие;
работно икокореномическо обтиучастие;
работно инцентитално икокореномическо обтиучастие;
работно трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
работно уницентитално икокореномическо обтиучастие;
работно центитално икокореномическо обтиучастие;
субстатно икокореномическо обтиучастие;
субстатно инцентитално икокореномическо обтиучастие;
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие;
субстатно центитално икокореномическо обтиучастие;
сустатантно икокореномическо обтиучастие;
сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие;
сустатантно трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
сустатантно уницентитално икокореномическо обтиучастие;
сустатантно центитално икокореномическо обтиучастие;
сустатитно икокореномическо обтиучастие;
сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие;
сустатитно трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
сустатитно уницентитално икокореномическо обтиучастие;
сустатитно центитално икокореномическо обтиучастие;
съзидателно икокореномическо обтиучастие;
съзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие;
съзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
съзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие;
съзидателно центитално икокореномическо обтиучастие;
сътворително икокореномическо обтиучастие;
сътворително инцентитално икокореномическо обтиучастие;
сътворително трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
сътворително уницентитално икокореномическо обтиучастие;
сътворително центитално икокореномическо обтиучастие;
творческо икокореномическо обтиучастие;
творческо инцентитално икокореномическо обтиучастие;
творческо трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
творческо уницентитално икокореномическо обтиучастие;
творческо центитално икокореномическо обтиучастие;
трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
унисъзидателно икокореномическо обтиучастие;
унисъзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие;
унисъзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
унисъзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие;
унисъзидателно центитално икокореномическо обтиучастие;
уницентитално икокореномическо обтиучастие;
центитално икокореномическо обтиучастие.
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ (ecocorenomic foundation) (ки) –
във:
външно икокореномическо същество /основание/ (вж. икокореномическа суперстанта);
вътрешно икокореномическо същество /основание/ (вж. икокореномическа субстанция).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ (ecocorenomic implementation) (ки) – във:
начин на икокореномическо осъществяване (вж. икокореномически суперстрат).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ПОСТИГАНЕ (ecocorenomic /attaining/ way) (ки)
– във:
начин на икокореномическо постигане (вж. икокореномически супсенс).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ПОТРЕБЛЕНИЕ* (ecocorenomic consumption) (*)
– комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическо потребление и икотехномическо потребление [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]; потребление, което
се осъществява в икокореномиката (в икокореномическата сфера като една от
формите на поддържането); икокореномическо-обусловено потребление;
крайна фаза на икокореномическото възпроизводство и една от подсистемите
на възпроизводствената икокореномическа система* (reproductional
ecocorenomic system) (вж. възпроизводствена икономическа система). Неговото системно отражение в човешкото съзнание е потребителната икокореномическа система* (consumption ecocorenomic system) (потребителната икономическа система). В икокореномическото потребление социумът (хората и
обществото като цяло) употребяват (изразходват) продукти с цел да удовлетворят своите потребности в икономически условия. Последното означава
едновременното наличие на икономически потребности, на ограниченост на
икономическите ресурси и на отношения на собственост върху икономическото богатство. Подразделя се на производствено икокореномическо потребление* (productional ecocorenomic consumption) – в него се удовлетворяват
производствените икокореномически потребности* (productional ecocorenomic needs /necessities/), и непроизводствено икокореномическо пот124
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ребление* (non-productional ecocorenomic consumption) – в него се удовлетворяват непроизводствените икокореномически потребности* (nonproductional ecocorenomic needs /necessities/). Фазата на икокореномическото
потребление предполага наличието на фазите на икокореномическото производство и икокореномическото разпределение* (ecocorenomic distribution)
(на продукта) (вж. икономическо разпределение) (в икокореномическото възпроизводство, няма потребление без производство и без разпределение).
Прецизното интерпретиране на понятията за икокореномическо производство и икокореномическо потребление показва, че в действителност неточно отразяват тяхното съдържание. Всяко производство (на продукт, а той е физически продукт) е потребление на производствени фактори и всяко потребление (на продукт) е производство на работна сила, на трудов производствен
фактор. Тоест всяко производство е потребление (производствено потребление) и всяко потребление е производство (потребително производство). Затова
според автора по-правилно е явлението икокореномическо производство като
фаза на икокореномическото възпроизводство да бъде означавано като физическо икокореномическо творчество* (physical ecocorenomic cretion), което е
потребление на производствени икокореномически фактори и производство на
физически икокореномически продукт, а явлението икокореномическо потребление като фаза на икокореномическото възпроизводство да бъде означавано като трудово икокореномическо творчество* (labour ecocorenomic
cretion) (или още като човешко икокореномическо творчество в противовес
на физическото), което е потребление на физически икокореномически продукт (както и на трудов фактор при обслужването) и производство на трудов
икокореномически фактор. В своята общност потреблението на производствените икокореномически фактори и потреблението на физическия икокореномически продукт формират понятието за икокореномическо потребление в
новия му смисъл, а производството на физическия икокореномически продукт
и производството на трудовия икокореномически фактор формират понятието
за икокореномическо производство също в новия му смисъл.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (ecocorenomic meaning
/designation/) (ки) – във:
външно икокореномическо предназначение (вж. икокореномически супсенс);
вътрешно икокореномическо предназначение (вж. икокореномически
смисъл).
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ПРОИЗВОДСТВО (ecocorenomic production) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическо производство и икотехномическо производство [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]; производство, което
се осъществява в икокореномиката (в икокореномическата сфера, която е като една от основните форми на поддържането); икокореномическообусловено производство; начална фаза на икокореномическото възпроизводство и една от подсистемите на възпроизводствената икокореномическа
система* (reproductional ecocorenomic system) (вж. възпроизводствена икономическа система), респ. една от възпроизводствените икокореномически фази.
В икокореномическото производство се извършва съединяване на ангажираните производствени икокореномически фактори (средствата за производство в
качеството им на физически производствен икокореномически фактор и работната сила в качеството й на трудов производствен икокореномически фактор, респ. капитала и труда), в резултат на което се създава икокореномическият продукт. Последното означава едновременното наличие на икономически потребности, на ограниченост на икономическите ресурси и на отношения
на собственост върху икономическото богатство. Фазата на икокореномическото производство предполага наличието на фазите на икокореномическото
разпределение* (ecocorenomic distribution) (на продукта) (вж. икономическо
разпределение) (в икокореномическото възпроизводство, няма потребление без
производство и без разпределение) и икокореномическото потребление (в
икокореномическото възпроизводство, няма производство без разпределение и
без потребление).
Прецизното интерпретиране на понятията за икокореномическо производство и икокореномическо потребление показва, че в действителност неточно отразяват тяхното съдържание. Всяко производство (на продукт, а той е физически продукт) е потребление на производствени фактори и всяко потребление (на продукт) е производство на работна сила, на трудов производствен
фактор. Тоест всяко производство е потребление (производствено потребление) и всяко потребление е производство (потребително производство). Затова
според автора по-правилно е явлението икокореномическо производство като
фаза на икокореномическото възпроизводство да бъде означавано като физическо икокореномическо творчество* (physical ecocorenomic cretion), което е
потребление на производствени икокореномически фактори и производство на
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------физически икокореномически продукт, а явлението икокореномическо потребление като фаза на икокореномическото възпроизводство да бъде означавано като трудово икокореномическо творчество* (labour ecocorenomic
cretion) (или още като човешко икокореномическо творчество в противовес
на физическото), което е потребление на физически икокореномически продукт (както и на трудов фактор при обслужването) и производство на трудов
икокореномически фактор. В своята общност потреблението на производствените икокореномически фактори и потреблението на физическия икокореномически продукт формират понятието за икокореномическо потребление в
новия му смисъл, а производството на физическия икокореномически продукт
и производството на трудовия икокореномически фактор формират понятието
за икокореномическо производство също в новия му смисъл.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ПРОЯВЛЕНИЕ* (ecocorenomic manifestation),
икокореномическа феноформа, (*) – комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от икономическо проявление и икотехномическо
проявление; външно битие (външно-представено битие) на икокореномическия предмет [или още външно икокореномическо битие* (external
ecocorenomic being)]; проявление на икокореномическия предмет и начин на
изявяване (в т.ч. начин на съществуване и начин на изразяване) на икокореномическата същина (на същината на икокореномическия предмет) [или още
начин на икокореномическо изявяване* (ecocorenomic expressing way)]; общо понятие за иконофомическо явление и икокореномическа форма: икокореномическото явление и икокореномическата форма са двете основни разновидности на икокореномическото проявление. Последното представлява или
икокореномическо явление, или икокореномическа форма. Тя е едно от понятията на икокореномиката. В рамките на икокореномическото проявление
икокореномическата форма играе ролята на определящата страна, а икокореномическото явление – на решаващата страна (вж. определящо и решаващо в
икономиката). Икокореномическата същина и икокореномическото проявление са категории на битието на икокореномическия предмет* (being of the
ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това битие. Икокореномическата същина се снема в икокореномическото проявление: икокореномическото проявление е икокореномическата същина в снет вид. Специфично за определеността на икокореномическото проявление е, че в неговите граници (респ. в границите на икокореномиката) има взаимозависимост между икономическото проявление и икотех127
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическото проявление [те формират вид икокореномически диспозат*
(ecocorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду
си както икокореномическо явление към икокореномическа същност].
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ПРОЯВЛЕНИЕ (ecocorenomic manifestation) (ки)
– във:
икокореномическа същина и икокореномическо проявление;
икокореномическо проявление;
типично икокореномическо проявление (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО РЕАЛИЗИРАНЕ (ecocorenomic realization) (ки) –
във:
начин на икокореномическо реализиране (вж. икокореномическа суперстанта);
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБССЪДЪРЖАНИЕ* (ecocorenomic subscontent) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБССЪДЪРЖАНИЕ (ecocorenomic subscontent) (ки) – във:
икокореномическо субссъдържание (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
типично икокореномическо субссъдържание (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), икокореномически субтисубстантит, (*) – икокореномически ингредиент, който като
субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икокореномически субект [на субстантивностен икокореномически субект* (substantivitical
ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа субтизначимост (същото като икономически субтисубективит) и икотехномически
субтипринос (същото като икотехномически субтиобективит) (както и общо
понятие за икореномическо субтиучастие (в т.ч. и за икономическа субтизначимост и икотехномически субтипринос) и икоуниреномическо субтиучастие,
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности),
където икономическата субтизначимост е икономическа оценка на икотехномическия субтипринос. Икокореномическото субтиучастие е икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical ecocorenomic appraisement). Икокореномическото субтиучастие е форма на съществуване на субтиикокореномическата енергия* (subtiecocorenomic energy) (вж. субтиикокореномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената субтиикокореномическа активност. То е кинестично опредметена субтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субтиикокореномическа потенциалност.
Икокореномическото субтиучастие акцентира върху дейността на икокореномическия субект, който формира структурата на икокореномическия субтиингредиент, последният в качеството му на икокореномически диспозант
(т.е. като съотношение между икокореномическа същност и икреномическо
явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност) разновидности на икокореномическото субтиучастие
са: (1) трансцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като икокореномически субтитрансцентит и същото като икокореномическа ценностност и като икокореномическа отдаденост), (2) инцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като икокореномически субтиинцентит и като
икокореномическа феност), (3) центитално икокореномическо субтиучастие
(същото като икокореномически субтицентит и като икокореномически диспотант), (4) уницентитално икокореномическо субтиучастие (същото като
икокореномически субтиуницентит и като икокореномически диспотит) (фиг.
1 и фиг. 2). Ако не е посочено друго, под икокореномическо субтиучастие
обикновено се подразбира трансцентиталното икокореномическо субтиучастие.
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Трансцентитално
икокореномическо участие;
икокореномически трансцентит
(трансцентитално
икокореномическо
участие;
икокореномическо
участие)

Инцентитално
икокореномическо участие;
Икокореномически инцентит
(инцентитално
икокореномическо участие)

Центитално
икокореномическо участие;
икокореномически центит
(центитално икокореномическо
участие)

Трансцентитално
икокореномическо
субтиучастие;
икокореномически
субтитрансцентит
(икокореномическа
ценностност;
икокореномическа
отдаденост)

Инцентитално
икокореномическо субтиучастие;
икокореномически субтиинцентит
(икокореномическа феност)

Центитално
икокореномическо субтиучастие;
икокореномически субтицентит
(икокореномически диспотант)

Трансцентитално
икокореномическо
обтиучастие;
икокореномически
обтитрансцентит
(трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
икокореномическа
заделеност)

Инцентитално
икокореномическо обтиучастие;
икокореномически обтиинцентит
(инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Центитално икокореномическо
обтиучастие;
икокореномически обтицентит
(центитална икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на икокореномическото субтиучастие според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност
(обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномическо
участие;
икореномически
субстантит

Икоуниреномическо участие;
икоуниреномически субстантит

Икокореномическо участие;
икокореномически субстантит

Икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтисубстантит;
икореномическа
реализираност

Икоуниреномическо субтиучастие;
икоуниреномически
субтисубстантит;
икоуниреномическа
реализираност

Икокореномическо
субтиучастие;
икокореномически
субтисубстантит;
икокореномическа
реализираност

Икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтисубстантит;
икореномическа
заделеност

Икоуниреномическо обтиучастие;
икоуниреномически
обтисубстантит;
икоуниреномическа
заделеност

Икокореномическо
обтиучастие;
икокореномически
обтисубстантит;
икокореномическа
заделеност

Фиг. 2. Икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности
(обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на икокореномическото субтиучастие са: възпроизводствено икокореномическо субтиучастие* (reproductional ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), производствено икокореномическо субтиучастие* (production
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), разменно икокореномическо субтиучастие* (exchange ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), разпределително икокореномическо субтиучастие* (distributional ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), потребително икокореномическо субтиучастие* (consumption ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), стопанствено
икокореномическо субтиучастие* (protoeconomizing ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), следпроизводствено икокореномическо субтиучастие* (post-production ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), предипотребително икокореномическо субтиучастие* (before-consumption ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), посредническо икокореномическо субтиучас131
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тие* (intermediationary ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), бизнес
икокореномическо субтиучастие* (business ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), алокативно икокореномическо субтиучастие* (allocative
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално икокореномическо субтиучастие* (individual ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено икокореномическо субтиучастие* (firm ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), обществено икокореномическо субтиучастие*
(social ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икокореномическото субтиучастие са: унисъзидателно икокореномическо субтиучастие, съзидателно икокореномическо субтиучастие, изпълнително икокореномическо субтиучастие, творческо икокореномическо субтиучастие,
работно икокореномическо субтиучастие и сътворително икокореномическо
субтиучастие. Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност се разграничават усвоявано икокореномическо субтиучастие*
(assimilated ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и създавано икокореномическо субтиучастие* (gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Когато под внимание едновременно се вземат ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност, тогава се конституират разновидности на икокореномическото
субтиучастие, посочени в табл. 1.
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икокореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИКРСУ – икокореномическо субтиучастие)

Икокореномическо субтиучастие
(ИКРСУ)
(икокореномически субтисубстантит)
{икокореномическа реализираност}

Уницентитално ИКРСУ

Трансцентитално ИКРСУ

Инцентитално
ИКРСУ

Центитално
ИКРСУ

(икокореномически субтиуницентит)

(икокореномически субтитрансцентит)

(икокореномически субтиинцентит)

(икокореномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИКРСУ]

[вътрешна определеност на
ИКРСУ]

[външна определеност на
ИКРСУ]

[общо понятие
за определност
на ИКРСУ]

{уницентитална икокореномическа реализираност;

{трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{инцентитална икокореномическа реализираност;

{центитална
икокореномическа реализираност;

икокореномически диспотит}

икокореномическа отдаденост}

икокореномическа феност}

икокореномически диспотант}

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа същност)

(вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

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

Сътворително
(пригодно)
ИКРСУ
(сътворителен
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие за състояние на
ИКРСУ]
{сътворителна икокореномическа реализираност;
икокореномимическа субтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) центитално
ИКРСУ

(сътворителен
икокореномически субтиуницентит)

(сътворителен
икокореномически субтитрансцентит)

(сътворителен
икокореномически субтиинцентит)

(сътворителен
икокореномически субтицентит)

[общо състоя[общо състояние
ние на цялостна вътрешната
ната определе- определеност на
ност на ИКРСУ]
ИКРСУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИКРСУ]

[общо състояние на общата
определеност
на ИКРСУ]

{сътворителна
уницентитална икокореномическа реализираност;

{сътворителна
трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{сътворителна {сътворителинцентитална на центиталикокореномина икокореноческа реализи- мическа реалираност;
зираност;

сътворителен
икокореномически диспотит;

сътворителна
икокореномическа отдаденост;

сътворителна
икокореномическа феност;

сътворителен
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа субтипригодност}

трансцентитална икокореномическа субтипригодност}

инцентитална
икокореномическа субтипригодност}

центитална
икокореномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икокореномически диспозит)

(вид специфант
на икуниореномическа същност)

(вид специфант
на икокореномическо явление)

(вид специфант на икокореномически
диспозант)
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

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

Работно (сметно) ИКРСУ
(работен икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
ИКРСУ]
{работна икокореномическа реализираност;
икокореномическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИКРСУ

Работно (сметно) трансцентитално ИКРСУ

Работно (сметно) инцентитално ИКРСУ

Работно (сметно) центитално ИКРСУ

(работен икокореномически
субтиуницентит)

(работен икокореномически
субтитрансцентит)

(работен икокореномически
субтиинцентит)

(работен икокореномически
субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИКРСУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИКРСУ]

{работна уницентитална
икокореномическа реализираност;

{работна
трансцентитална икокореномическа реализираност;

{работна инцентитална
икокореномическа реализираност;

{работна центитална икокореномическа
реализираност;

работен икокореномически
диспотит;

работна икокореномическа
отдаденост;

работна икокореномическа
феност;

работен икоуниреномически диспотант;

уницентитална икокореномическа сметна субтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

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

Творческо
(ползваемо)
ИКРСУ
(творчески
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРСУ]
{творческа
икокореномическа реализираност;
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИКРСУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИКРСУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
центитално
ИКРСУ

(творчески икокореномически
субтиуницентит)

(творчески икокореномически
субтитрансцентит)

(творчески икокореномически
субтиинцентит)

(творчески
икокореномичес-ки субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРСУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИКРСУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност
на ИКРСУ]

{творческа
уницентитална икокореномическа реализираност;

{творческа
трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{творческа инцентитална
икокореномическа реализираност;

{творческа
центитална
икокореномическа реализираност;

творчески икокореномически
диспотит;

творческа икокореномическа
отдаденост;

творческа икокореномическа
феност;

творчески
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

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

Изпълнително (задоволяващо) ИКРСУ
(изпълнителен икокореномически
субтисубстантит)
[външно състояние на
ИКРСУ]
{изпълнителна икокореномическа реализираност;
икокореномическа субтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИКРСУ

(изпълнителен
икокореномически субтиуницентит)

(изпълнителен
икокореномически субтитрансцентит)

(изпълнителен
икокореномически субтиинцентит)

(изпълнителен
икокореномически
субтицен-тит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИКРСУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИКРСУ]

[външно състояние на външната определеност на ИКРСУ]

[външно състояние на общата
определеност
на ИКРСУ]

{изпълнителна
уницентитална икокореномическа реализираност;

{изпълнителна
трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{изпълнителна
инцентитална
икокореномическа реализираност;

{изпълнителна центитална икокореноми-ческа реализи-раност;

изпълнителен
икокореномически диспотит;

изпълнителна
икокореномическа отдаденост;

изпълнителна
икокореномическа феност;

изпълнителен
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа субтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа субтизадоволеност}

центитална
икокореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически диспозит)

(вид форма на
икокореномическа същност)

(вид форма на
икокореномическо явление)

(вид форма на
икокореномически диспозант)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

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

Съзидателно
(изгодно)
ИКРСУ
(съзидателен
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИКРСУ]
{съзидателна
икокореномическа реализираност;
икокореномическа субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) центитално
ИКРСУ

(съзидателен
икокореномически субтиуницентит)

(съзидателен
икокореномически субтитрансцентит)

(съзидателен
икокореномически субтиинцентит)

(съзидателен
икокореномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на обща-та определеност на
ИКРСУ]

{съзидателна
уницентитална икокореномическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икокореномическа реализираност;

{съзидателна
центитална
икокореномическа реализираност;

съзидателен
икокореномически диспотит;

съзидателна
икокореномическа отдаденост;

съзидателна
икокореномическа феност;

съзидателен
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа субтиизгодност}

трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

инцентитална
икокореномическа субтиизгдоност}

центитална
икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически диспозит)

(вид съдържание на икокореномическа същност)

(вид съдържание на икокореномическо явление)

(вид съдържание на икокореномически диспозант)

138

2000

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИКРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИКРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) инцентитално ИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) центитално ИКРСУ

Унисъзидател- (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидатеикокореномиикокореномиикокореномилен икокорено (удовлетвочески
субтиучески
субтитчески
субтиинномически
субряващо)
ницентит)
рансцентит)
центит)
тицентит)
ИКРСУ
[цялостно със- [цялостно състо- [цялостно със[цялостно със(унисъзидатетояние
на
цяяние
на
вътрештояние
на
вънтояние на облен икокорелостната опрената определешната опредеща-та опреденомически
деленост
на
ност
на
ИКРСУ]
леност
на
леност на
субтисубстанИКРСУ]
ИКРСУ]
ИКРСУ]
тит)
{унисъзида[цялостно със- {унисъзидател- {унисъзидател- {унисъзидателна
трансценна
уницентина
инцентителна
центитояние на
титална
икотална икокотална икокотална икокоИКРСУ]
кореномическа
реномическа
реномическа
реномическа
{унисъзидател- реализираност; реализираност; реализираност;
реализирана икокореноност;
мическа реалиунисъзидатеунисъзидателунисъзидателунисъзидатезираност;
лен икокоренона икокоренона икокорено- лен икокореномически дисикокореномическа отдамическа фемически диспотит;
мическа субденост;
ност;
потант;
тиудовлетвоуницентиталтрансцентиинцентитална
центитална
реност}
на икокоренотална икокоикокореномиикокореномическа субтиреномическа
(вид икокореческа субтиумическа субудовлетвореномически спесубтиудовлетдовлетворетиудовленост}
цифит)
вореност}
ност}
твореност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокореномина икокоренона икокореномически диспо- ческа същност)
мическо явлемически диспозит)
ние)
зант)

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икокореномическото субтиучастие са (1) сустатитно икокореномическо субтиучастие (същото като икокореномически субтисустатит),
(2) субстатно икокореномическо субтиучастие (същото като икокореномически субтисубстат), (3) запасово икокореномическо субтиучастие (същото
като икокореномически субтизапас), (4) сустатантно икокореномическо субтиучастие (същото като икокореномически субтисустатант). Когато под
внимание едновременно се вземат ценностната икономическа ингредиент139

2001

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност и възпроизводствената икономическа ингредиентност, тогава се конституират разновидности на икокореномическото субтиучастие, посочени в
табл. 2.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на икокореномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРСУ
– икокореномическо субтиучастие)

Икокореномическо субтиучастие
(ИКРСУ)
(икокореномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРСУ
(сътворителен
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРСУ]
{икокореномическа субтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сустатитно
ИКРСУ

Субстатно
ИКРСУ

Запасово
ИКРСУ

Сустатантно
ИКРСУ

(икокореномически субтисустатит)

(икокореномически субтисубстат)

(икокореномически субтизапас)

(икокореномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИКРСУ]

[вътрешно същество на
ИКРСУ]

[външно същество на
ИКРСУ]

[общо понятие
за същество
на ИКРСУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИКРСУ

Сътворител-но
(пригодно) запасово ИКРСУ

Сътворително
(пригодно)
сустатантно
ИКРСУ

(сътворителен
икокореномически субтисустатит)

(сътворителен
икокореномически субтисубстат)

(сътворителен
икокореномически субтизапас)

(сътворителен
икокореномически субтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИКРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество на
ИКРСУ]

[общо състояние на външното
същество на
ИКРСУ]

[общо състояние на общото
съ-щество на
ИКРСУ]

{сустатитна
икокореномическа субтипригодност}

{субстатна
икокореномическа субтипригодност}

{запасова икокореномическа
субтипригодност}

{сустатантна икокореномическа субтипригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)

(вид специфант
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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2003

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) сустатитно
ИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИКРСУ

Работно (сметно) запасово
ИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно ИКРСУ

(работен икокореномически субтисустатит)

(работен икокореномически
субтисубстат)

(работен икокореномически
субтизапас)

(работен икокореномически субтисустатант)

[работно вън[работно вън- шно състояние
шно състояние на цялостното
на
същество на
ИКРСУ]
ИКРСУ]
{икокореноми- {сустатитна
ческа сметна икокореномисубтизадовоческа сметна
леност}
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокорено- (разновидност
мическа форна форма на
ма)
икокореномически сустит)

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИКРСУ]

[работно външно [работно външсъстояние на
но състояние
външното съна общото същество на
щество на
ИКРСУ]
ИКРСУ]
{запасова ико{сустатанткореномическа
на икокореносметна субти- мическа сметзадоволеност}
на субтизадоволеност}
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

Работно (сметно) ИКРСУ
(работен икокореномически субтисубстантит)

{субстатна
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

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

Творческо
(ползваемо)
ИКРСУ
(творчески
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРСУ]
{икокореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИКРСУ

Творческо (ползваемо) запасово
ИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИКРСУ

(творчески
икокореномически субтисустатит)

(творчески икокореномически
субтисубстат)

(творчески икокореномически
субтизапас)

(творчески икокореномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на ИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИКРСУ]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ИКРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИКРСУ]

{сустатитна
{сустатант{субстатна
{запасова икоикокореномина
икокореноикокореномикореномическа
ческа ползвае- ческа ползваема ползваема субмическа ползма субтизадо- субтизадоволеваема субтитизадововоленост}
задоволеност}
ност}
леност}
(разновидност
(разновидност
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
на форма на
на форма на
икокореномиикокореномиикокореномичес- икокореномически сустит) ческа субстан- ка суперстанта) чески сустант)
ция)

143

2005

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИКРСУ

Изпълнител-но
(задоволяващо) сустатантно ИКРСУ

(изпълнителен
икокореномически субтисустатит)

(изпълнителен
икокореномически субтисубстат)

(изпълнителен
икокореномически субтизапас)

(изпълнителен
икокореномически субтисустатант)

[външно
състо-яние на
цялост-ното
същество на
ИКРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИКРСУ]

[външно състоя- [външно състоние на външното яние на общото
същество на
същество на
ИКРСУ]
ИКРСУ]

{сустатитна
икокореномическа субти(вид икокорезадоволеномическа форност}
ма)
(вид форма на

{субстатна
икокореномическа субтизадоволеност}

{запасова икокореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
(вид форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРСУ
(изпълнителен
икокореномически субтисубстантит)
{икокореномическа субтизадоволеност}
[външно състояние на
ИКРСУ]

икокореномически сустит)
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2006

{сустатантна икокореномическа субтизадоволеност}

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

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

Съзидателно
(изгодно)
ИКРСУ
(съзидателен
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ИКРСУ]
{икокореномическа субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИКРСУ

(съзидателен
икокореномически субтисустатит)

(съзидателен
икокореномичес-ки субтисубстат)

(съзидателен
икокореномически субтизапас)

(съзидателен
икокореномически субтисустатант)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИКРСУ]

{сустатитна
икокореномическа субтиизгодност}

{субстатна
икокореномическа субтиизгодност}

{запасова икокореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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2007

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- но (удовлетвоУнисъзидател- ряващо) суста- рява-що) субсно (удовлеттитно ИКРСУ
татно ИКРСУ
воряващо)
(унисъзидател- (унисъзидателИКРСУ
ен икокореноен икокорено(унисъзидатемически субмически субтилен икокоретисустатит)
субстат)
номически
[цялостно съссубтисубстан- [цялостно състояние
на
цятояние на въттит)
лостното сърешното същес[цялостно съсщество на
тво на ИКРСУ]
тояние на
ИКРСУ]
ИКРСУ]
{субстатна
{сустатитна
{икокореноми- икокореномиикокореномическа субтиу- ческа субтиуческасубти
довлетвореудовлетворедовлетвореност}
ност}
ност}
(вид икокоре- (вид специфит (вид специфит
номически спе- на икокорено- на икокореномицифит)
ческа субстанмически сусция)
тит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИКРСУ

Унисъзида-телно (удовлетворяващо) сустатантно ИКРСУ

(унисъзидателен икокореномически субтизапас)

(унисъзидателен икокореномически субтисустатант)

[цялостно състояние на външното същество
на ИКРСУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИКРСУ]

{запасова икокореномическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
икокореномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

Когато под внимание едновременно се вземат ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност, тогава се конституират разновидности на икокореномическото субтиучастие, посочени в табл. 3.
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на икокореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ИКРСУ – икокореномическо субтиучастие)

Икокореномическо субтиучастие
(ИКРСУ)
(икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИКРСУ
(икокореномически субтисустатит)
[цялостно същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномически сустит)

Уницентитал- Трансцентитал- Инцентитално
но ИКРСУ
но ИКРСУ
ИКРСУ

Центитално
ИКРСУ

(икокореномически субтиуницентит)

(икокореномически субтитрансцентит)

(икокореномически субтиинцентит)

(икокореномически
субтицентит)

[цялостна
определеност
на ИКРСУ]

[вътрешна определеност на
ИКРСУ]

[външна определеност на
ИКРСУ]

[общо понятие за определност на
ИКРСУ]

(вид икокореномически
диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически
диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИКРСУ

Сустатитно
трансцентитално ИКРСУ

Сустатитно инцентитално
ИКРСУ

Сустатитно
центитално
ИКРСУ

(сустатитен
икокореномически субтиуницентит)

(сустатитен икокореномически
субтитрансцентит)

(сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

(сустатитен
икокореномически субтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[цялостно същество на
външната определеност на
ИКРСУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИКРСУ]

(вид сустит
на икокореномически диспозит)

(вид сустит на (вид сустит на
икокореномичес- икокореномика същност)
ческо явление)
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

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

Субстатно
ИКРСУ
(икокореномически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномическа субстанция)

Запасово
ИКРСУ
(икокореномически субтизапас)
[външно същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномическа суперстанта)

Субстатно
уницентитално
ИКРСУ

Субстатно трансцентитално
ИКРСУ

Субстатно инцентитално
ИКРСУ

Субстатно
центитално
ИКРСУ

(субстатен
икокореномически субтиуницентит)

(субстатен икокореномически
субтитрансцентит)

(субстатен
икокореномически субтиинцентит)

(субстатен
икокореномически субтицентит)

[вътрешно
същество на
цялостната
определеност
на ИКРСУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИКРСУ]

(вид субстанция на икокореномически
диспозит)

(вид субстанция
на икокореномическа същност)

(вид субстанция на икокореномическо
явление)

(вид субстанция на икокореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИКРСУ

Запасово трансцентитално
ИКРСУ

Запасово инцентитално
ИКРСУ

Запасово центитално
ИКРСУ

(запасов икореномически
субтиуницентит)

(запасов икореномически
субтитрансцентит)

(запасов икореномически
субтиинцентит)

(запасов икореномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИКРСУ]

[външно същество на
външната определеност на
ИКРСУ]

[външно същество на общата определеност на
ИКРСУ]

(вид суперстанта на икокореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икокореномическа същност)

(вид суперстанта на икокореномическо
явление)

(вид суперстанта на икокореномически
диспозант)
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

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

Сустатантно
ИКРСУ
(икокореномически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИКРСУ

Сустатантно
трансцентитално ИКРСУ

Сустатантно
инцентитално
ИКРСУ

Сустатантно
центитално
ИКРСУ

(сустатантен
икокореномически субтиуницентит)

(сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

(сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

(сустатантен
икокореномически субтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИКРСУ]

[общо същество на външната
определеност
на ИКРСУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИКРСУ]

(вид сустант
на икокореномически диспозит)

(вид сустант на
икокореномическа същност)

(вид сустант
на икокореномическо явление)

(вид сустант
на икокореномически диспозант)

ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ (ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
запасово икокореномическо субтиучастие;
запасово инцентитално икокореномическо субтиучастие;
запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
запасово уницентитално икокореномическо субтиучастие;
запасово центитално икокореномическо субтиучастие;
изпълнително икокореномическо субтиучастие;
изпълнително инцентитално икокореномическо субтиучастие;
изпълнително трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
изпълнително уницентитално икокореномическо субтиучастие;
изпълнително центитално икокореномическо субтиучастие;
икокореномическо субтиучастие;
инцентитално икокореномическо субтиучастие;
работно икокореномическо субтиучастие;
работно инцентитално икокореномическо субтиучастие;
работно трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
работно уницентитално икокореномическо субтиучастие;
работно центитално икокореномическо субтиучастие;
субстатно икокореномическо субтиучастие;
субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие;
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
субстатно уницентитално икокореномическо субтиучастие;
субстатно центитално икокореномическо субтиучастие;
сустатантно икокореномическо субтиучастие;
сустатантно инцентитално икокореномическо субтиучастие;
сустатантно трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
сустатантно уницентитално икокореномическо субтиучастие;
сустатантно центитално икокореномическо субтиучастие;
сустатитно икокореномическо субтиучастие;
сустатитно инцентитално икокореномическо субтиучастие;
сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
сустатитно уницентитално икокореномическо субтиучастие;
сустатитно центитално икокореномическо субтиучастие;
съзидателно икокореномическо субтиучастие;
съзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие;
съзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
съзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие;
съзидателно центитално икокореномическо субтиучастие;
сътворително икокореномическо субтиучастие;
сътворително инцентитално икокореномическо субтиучастие;
сътворително трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
сътворително уницентитално икокореномическо субтиучастие;
сътворително центитално икокореномическо субтиучастие;
творческо икокореномическо субтиучастие;
творческо инцентитално икокореномическо субтиучастие;
творческо трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
творческо уницентитално икокореномическо субтиучастие;
творческо центитално икокореномическо субтиучастие;
трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
унисъзидателно икокореномическо субтиучастие;
унисъзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие;
унисъзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
унисъзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие;
унисъзидателно центитално икокореномическо субтиучастие;
уницентитално икокореномическо субтиучастие;
центитално икокореномическо субтиучастие.
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУПЕРССЪДЪРЖАНИЕ* (ecocorenomic superscontent) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУПЕРССЪДЪРЖАНИЕ (ecocorenomic superscontent) (ки) – във:
икокореномическо суперссъдържание (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
типично икокореномическо суперссъдържание (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУСТИСЪДЪРЖАНИЕ* (ecocorenomic susticontent) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУСТИСЪДЪРЖАНИЕ (ecocorenomic susticontent) (ки) – във:
икокореномическо сустисъдържание (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
типично икокореномическо сустисъдържание (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ* (ecocorenomic content) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическо съдържание и икотехномическо съдържание; вътрешно състояние
(вътрешно-присъщо състояние) на икокореномическия предмет [или още вътрешно икокореномическо състояние* (internal ecocorenomic state
/condition/)]; съдържание на икокореномическия предмет; една от двете разновидности на икокореномическата същина и една от двете разновидности на
икономическия субстрат; едно от понятията на икокореномиката. То е единството на всички съставни елементи на икокореномическия предмет, на неговите свойства, вътрешни процеси и връзки и затова определя неговата специфика
(вж. специфика на икономическата система). Начинът на съществуване на
икокореномическото съдържание е икокореномическата форма. Икокореномическото съдържание и икокореномическата форма са категории на състоянието на икокореномическия предмет* (state /condition/ of the ecocorenomic
thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища)
на това състояние. Икокореномическото съдържание се снема в икокореномическата форма: икокореномическата форма е икокореномическото съдържание
в снет вид. Икокореномическата форма е скрита в икокореномическото съ151
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------държание, а икокореномическото съдържание [което е първичното (примитивното) и определящото състояние на икокореномическия предмет] се разкрива
чрез икокореномическата форма [която е вторичното (производното) и решаващото състояние на икокореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Специфично за определеността на икокореномическото
съдържание е, че в неговите граници (респ. в границите на икокореномиката)
има взаимозависимост между икономическото съдържание и икотехномическото съдържание [те формират вид икокореномически диспозат*
(ecocorenomic disposate) (вж. икономически диспозат) и се съотнасят помежду
си както икокореномическо явление към икокореномическа същност]. Вж. икокореномическа същина и икокореномическо проявление.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ (ecocorenomic content) (ки) –
във:
икокореномическо съдържание;
суперстантивно икокореномическо съдържание (вж. икокореномически
субстрат и икокореномически суперстрат);
същностно икокореномическо съдържание (вж. икокореномическа същина и икокореномическо проявление);
типично икокореномическо съдържание (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
феноменно икокореномическо съдържание (вж. икокореномическа същина и икокореномическо проявление).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ (ecocorenomic state /condition/)
(ки) – във:
външно икокореномическо състояние (вж. икокореномическа форма);
вътрешно икокореномическо състояние (вж. икокореномическо
съдържание);
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СЪЩЕСТВО /ОСНОВАНИЕ/ (ecocorenomic
foundation) (ки) – във:
външно икокореномическо същество /основание/ (вж. икокореномическа суперстанта);
вътрешно икокореномическо същество /основание/ (вж. икокореномическа субстанция).
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СЪЩЕСТВУВАНЕ (ecocorenomic existence) (ки)
– във:
начин на икокореномическо съществуване /съществувание/ (вж. икокореномическа форма).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ТИПОЕСТЕСТВО* (ecocorenomic typonature) –
вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ТИПОПРОЯВЛЕНИЕ* (ecocorenomic typomanifestation) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УТВЪРЖДАВАНЕ (ecocorenomic confirmation)
(ки) – във:
начин на икокореномическо валидизиране /утвърждаване/ (вж. икокореномическа даденост);
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (ecocorenomic participation (share))
(без разширената икономическа ингредиентност), икокореномически субстантит, (*) – икокореномически субстантит, интерпретиран като икокореномически ингредиент; икокореномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на икокореномически субект [на субстантивностен
икокореномически субект* (substantivitical ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа значимост (същото като икономически
субективит) и икотехномически принос (същото като икотехномически обективит) (както и общо понятие за икореномическо участие (в т.ч. и за икономическа значимост и икотехномически принос) и икоуниреномическо участие,
които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности),
където икономическата значимост е икономическа оценка на икотехномическия принос. То е и общо понятие за икокореномическо субтиучастие (същото
като икокореномически субтисубстантит) и икокореномическо обтиучастие
(същото като икокореномически обтисубстантит) (вж. икокореномика). Икокореномическото участие е форма на съществуване на икокореномическата
енергия* (ecocorenomic energy) (вж. икокореномическа дейност) и отношение
на признаване на приложената икокореномическа активност. То е кинестично
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------опредметена икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена икокореномическа потенциалност.
Икокореномическото участие акцентира върху дейността на икокореномическия субект, който формира структурата на икокореномическия ингредиент, последният в качеството му на икокореномически диспозант (т.е. като съотношение между икокореномическа същност и икреномическо явление). В
този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на икокореномическото участие са: (1) трансцентитално икокореномическо участие (същото като икокореномически трансцентит), (2) инцентитално икокореномическо участие (същото като икокореномически инцентит), (3) центитално икокореномическо участие (същото
като икокореномически центит), (4) уницентитално икокореномическо участие (същото като икокореномически уницентит) (фиг. 1). Ако не е посочено
друго, под икокореномическо участие обикновено се подразбира трансцентиталното икокореномическо участие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Трансцентитално
икокореномическо участие;
икокореномически трансцентит
(трансцентитално
икокореномическо
участие;
икокореномическо
участие)

Инцентитално
икокореномическо участие;
кокореномически инцентит
(инцентитално
икокореномическо участие)

Центитално
икокореномическо участие;
икокореномически центит
(центитално икокореномическо
участие)

Трансцентитално
икокореномическо
субтиучастие;
икокореномически
субтитрансцентит
(икокореномическа
ценностност;
икокореномическа
отдаденост)

Инцентитално
икокореномическо субтиучастие;
икокореномически субтиинцентит
(икокореномическа феност)

Центитално
икокореномическо субтиучастие;
икокореномически субтицентит
(икокореномически диспотант)

Трансцентитално
икокореномическо
обтиучастие;
икокореномически
обтитрансцентит
(трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
икокореномическа
заделеност)

Инцентитално
икокореномическо обтиучастие;
икокореномически обтиинцентит
(инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Центитално икокореномическо
обтиучастие;
икокореномически обтицентит
(центитална икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на икокореномическото участие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
(обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

Според общностния икокореномически статут негови разновидности са
(1) икокореномическо субтиучастие (икокореномически субтисубстантит) и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) икокореномическо обтиучастие (икокореномически обтисубстантит)
(фиг. 2).

Икореномическо
участие;
икореномически
субстантит

Икоуниреномическо участие;
икоуниреномически субстантит

Икокореномическо участие;
икокореномически субстантит

Икореномическо
субтиучастие;
икореномически
субтисубстантит;
икореномическа
реализираност

Икоуниреномическо субтиучастие;
икоуниреномически
субтисубстантит;
икоуниреномическа
реализираност

Икокореномическо
субтиучастие;
икокореномически
субтисубстантит;
икокореномическа
реализираност

Икореномическо
обтиучастие;
икореномически
обтисубстантит;
икореномическа
заделеност

Икоуниреномическо обтиучастие;
икоуниреномически
обтисубстантит;
икоуниреномическа
заделеност

Икокореномическо
обтиучастие;
икокореномически
обтисубстантит;
икокореномическа
заделеност

Фиг. 2. Икокореномическо участие и неговите разновидности
(обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на икокореномическото участие са: възпроизводствено икокореномическо участие* (reproductional ecocorenomic participation (share)), производствено икокореномическо участие* (production ecocorenomic participation
(share)), разменно икокореномическо участие* (exchange ecocorenomic participation
(share)),
разпределително
икокореномическо
участие*
(distributional ecocorenomic participation (share)), потребително икокореномическо участие* (consumption ecocorenomic participation (share)), стопанствено икокореномическо участие* (protoeconomizing ecocorenomic participation
(share)), следпроизводствено икокореномическо участие* (post-production
ecocorenomic participation (share)), предипотребително икокореномическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие* (before-consumption ecocorenomic participation (share)), посредническо икокореномическо участие* (intermediationary ecocorenomic participation
(share)), бизнес икокореномическо участие* (business ecocorenomic participation (share)), алокативно икокореномическо участие* (allocative
ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално икокореномическо участие* (individual ecocorenomic participation (share)), фирмено икокореномическо участие* (firm ecocorenomic participation (share)), обществено
икокореномическо участие* (social ecocorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икокореномическото участие са: унисъзидателно икокореномическо участие,
съзидателно икокореномическо участие, изпълнително икокореномическо
участие, творческо икокореномическо участие, работно икокореномическо
участие и сътворително икокореномическо участие. Според ценностната
възпроизводствена икономическа ингредиентност се разграничават усвоявано
икокореномическо участие* (assimilated ecocorenomic participation (share)) и
създавано икокореномическо участие* (gived ecocorenomic participation
(share)).
Когато под внимание едновременно се вземат ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност, тогава се конституират (1) разновидности на икокореномическото участие, посочени в табл. 1, (2) разновидности на усвояваното икокореномическо участие, посочени в табл. 2, и (3) разновидности на създаваното
икокореномическо участие, посочени в табл. 3.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икокореномическото участие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(ИКРУ – икокореномическо участие)

Икокореномическо
участие
(ИКРУ)
(икокореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРУ
(сътворителен
икокореномически субс.тантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРУ]
{икокореномическа пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Уницентитално ИКРУ

Трансцентитално ИКРУ

Инцентитално
ИКРУ

Центитално
ИКРУ

(икокореномически уницентит)

(икокореномически трансцентит)

(икокореномически инцентит)

(икокореномически центит)

[цялостна определеност на
ИКРУ]

[вътрешна определеност на
ИКРУ]

[външна определеност на
ИКРУ]

[общо понятие
за определност
на ИКРУ]

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИКРУ

Сътворително
(пригодно)
трансцентитално
ИКРУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИКРУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИКРУ

(сътворителен
икокореномически уницентит)

(сътворителен
икокореномически трансцентит)

(сътворителен
икокореномически инцентит)

(сътворителен
икокореномически центит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИКРУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИКРУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа пригодност}

{трансцентитална икокореномическа пригодност}

{инцентитална икокореномическа
пригодност}

{центитална
икокореномическа пригодност}

(вид специфант
на икокореномически диспозит)

(вид специфант
на икокореномическа същност)

(вид специфант
на икокореномическо явление)

(вид специфант
на икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИКРУ
(работен
икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИКРУ]
{икокореномическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИКРУ

Работно (сметно) трансцентитално ИКРУ

Работно (сметно) инцентитално ИКРУ

Работно (сметно) центитално
ИКРУ

(работен икокореномически
уницентит)

(работен икокореномически
трансцентит)

(работен икокореномически
инцентит)

(работен икокореномически
центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномическиски диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческо
(ползваемо)
ИКРУ
(творчески
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИКРУ]
{икокореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРУ
(изпълнителен
икокореномически субс.тантит)
[външно състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИКРУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИКРУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИКРУ

Творческо (ползваемо) центитално ИКРУ

(творчески икокореномически
уницентит)

(творчески икокореномически
трансцентит)

(творчески икокореномически
инцентит)

(творчески икокореномически
центит)

[творческо външно състоя-ние
на цялост-ната
определеност на
ИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност
на ИКРУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИКРУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа ползваема задоволеност}

{трансцентитална икокореномическа ползваема задоволеност}

{инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИКРУ

(изпълнителен
икокореномически уницентит)

(изпълнителен
икокореномически трансцентит)

(изпълнителен
икокореномически инцентит)

(изпълнителен
икокореномически центит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИКРУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИКРУ]

[външно състояние на външната определеност на ИКРУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа
задоволеност}

{трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

{инцентитална икокореномическа
задоволеност}

{центитална
икокореномическа задоволеност}

(вид форма на
икокореномически диспозит)

(вид форма на
икокореномическа същност)

(вид форма на
икокореномическо явление)

(вид форма на
икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИКРУ
(съзидателен
икокореномически субстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ИКРУ]
{икокореномическа изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИКРУ

(съзидателен
икокореномически уницентит)

(съзидателен
икокореномически трансцентит)

(съзидателен
икокореномически инцентит)

(съзидателен
икокореномически центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа
изгодност}

{трансцентитална икокореномическа
изгодност}

{инцентитална икокореномическа
изгодност}

{центитална
икокореномическа изгодност}

(вид съдържание на икокореномически диспозит)

(вид съдържание на икокореномическа същност)

(вид съдържание на икокореномическо явление)

(вид съдържание на икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИКРУ
(унисъзидателен икокореномически
субстантит)
[цялостно състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИКРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИКРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИКРУ
ИКРУ

(унисъзидателен
икокореномически уницентит)

(унисъзидателен
икокореномически трансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икокореномиикокореномически инцентит)
чески центит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на ИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на
ИКРУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИКРУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{трансцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{центитална
икокореномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически диспозит)

(вид специфит
на икокореномическа същност)

(вид специфит
на икокореномическо явление)
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на усвояваното икокореномическо участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (УИКРУ – усвоявано икокореномическо участие)
Уницентитално УИКРУ

Трансцентитално УИКРУ

Инцентитално
УИКРУ

Усвоявано икокореномическо
участие
(УИКРУ)

(усвояван икокореномически
уницентит)

(усвояван икокореномически
трансцентит)

(усвояван ико- (усвояван икокореномически кореномически
инцентит)
центит)

(усвояван икокореномически
субстантит)

[цялостна определеност на
УИКРУ]

[вътрешна определеност на
УИКРУ]

[външна определеност на
УИКРУ]

[общо понятие
за определност
на УИКРУ]

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа същност)

(вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
УИКРУ

Сътворително
(пригодно)
трансцентитално
УИКРУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
УИКРУ

Сътворително
(пригодно) центитално УИКРУ

(сътворителен
усвояван икокореномически
уницентит)

(сътворителен
усвояван икокореномически
трансцентит)

(сътворителен
усвояван икокореномически
инцентит)

(сътворителен
усвояван икокореномически
центит)

[общо състоя[общо състояние
ние на цялостна вътрешната
ната определе- определеност на
ност на УИКРУ]
УИКРУ]

[общо състояние на външната определеност
на УИКРУ]

[общо състояние на общата
определеност на
УИКРУ]

(вид специфант
на икокореномически диспозит)

(вид специфант
на икокореномическо явление)

(вид специфант
на икокореномически диспозант)

Сътворително
(пригодно)
УИКРУ
(сътворителен
усвояван икокореномически
субстантит)
[общо понятие
за засъстояние
на УИКРУ]
(вид икокореномически специфант)

(вид специфант
на икокореномическа същност)
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Центитално
УИКРУ
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

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

Работно (сметно) УИКРУ
(работен усвояван икокореномически субстантит)
[работно външно състояние на
УИКРУ]
(разновидност на
икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) УИКРУ
(творчески усвояван икорено-мически субстантит)
[творческо
външно състояние на УИКРУ]
(разновидност на
икокореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално УИКРУ

Работно (сметно) трансцентитално УИКРУ

Работно (сметно) инцентитално УИКРУ

Работно (сметно) центитално
УИКРУ

(работен усвояван икокореномически уницентит)

(работен усвояван икокореномически трансцентит)

(работен усвояван икокореномически инцентит)

(работен усвояван икокореномически центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
УИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
УИКРУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
УИКРУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
УИКРУ]

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)

Творческо (ползваемо) уницентитално УИКРУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
УИКРУ

Творческо (ползваемо) инцентитално УИКРУ

Творческо (ползваемо) центитално УИКРУ

(творчески усвояван икокореномически
уницентит)

(творчески усвояван икокореномически трансцентит)

(творчески усвояван икокореномически
инцентит)

(творчески усвояван икокореномически
центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на
УИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
УИКРУ]

[творческо
външно състояние на определеност на
УИКРУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
УИКРУ]

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

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

Изпълнително
(задоволяващо)
УИКРУ
(изпълнителен
усвояван икокореномически
субстантит)
[външно със-тояние на
УИКРУ]
(вид икокореномическа форма)

Съзидателно
(изгодно)
УИКРУ
(съзидателен
усвояван икокореномически
субстантит)
[вътрешно състояние на
УИКРУ]
(вид икокореномическо съдържание)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
УИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
УИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
УИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
УИКРУ

(изпълнителен
усвояван икокореномически
уницентит)

(изпълнителен
усвояван икокореномически
трансцентит)

(изпълнителен
усвояван икокореномически
инцентит)

(изпълнителен
усвояван икокореномически
центит)

[външно състояние на цялостната определеност на
УИКРУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на УИКРУ]

[външно състояние на външната определеност на
УИКРУ]

[външно състояние на общата
определеност на
УИКРУ]

(вид форма на
икокореномически диспозит)

(вид форма на
икокореномическа същност)

(вид форма на
икокореномическо явление)

(вид форма на
икокореномически диспозант)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
УИКРУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
УИКРУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
УИКРУ

Съзидателно
(изгодно) центитално УИКРУ

(съзидателен
усвояван икокореномически
уницентит)

(съзидателен
усвояван икокореномически
трансцентит)

(съзидателен
усвояван икокореномически
инцентит)

(съзидателен
усвояван икокореномически
центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
УИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
УИКРУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
УИКРУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на УИКРУ]

(вид съдържание на икокореномически диспозит)

(вид съдържание на икокореномическа същност)

(вид съдържание на икокореномическо явление)

(вид съдържание на икокореномически диспозант)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваУнисъзидателно що) униценти- що) трансцентищо) инцентищо) центитално
(удовлетворятално УИКРУ
тално УИКРУ
тално УИКРУ
УИКРУ
ващо) УИКРУ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
(унисъзидатеусвояван икоко- усвояван икоко- усвояван икоко- усвояван икоколен усвояван
реномически
реномически
реномически
реномически
икокореномиуницентит)
трансцентит)
инцентит)
центит)
чески субстан[цялостно със- [цялостно състо- [цялостно със[цялостно състит)
тояние на цяяние на вътрештояние на вън- тояние на обща[цялостно съслостната опрената опредешната опреде- та определеност
тояние на
деленост на
леност на
леност на
на УИКРУ]
УИКРУ]
УИКРУ]
УИКРУ]
УИКРУ]
(вид икокорено(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
мически специна икокоренона икокоренона икокореномина икокоренофит)
мически
диспомически диспо- ческа същност)
мическо явлезант)
зит)
ние)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на създаваното икокореномическо участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (СИКРУ – създавано икокореномическо участие)
Уницентитално СИКРУ

Трансцентитално СИКРУ

Инцентитално
СИКРУ

(създаван икокореномически
уницентит)

(създаван икокореномически
трансцентит)

(създаван ико- (създаван икокореномически кореномически
инцентит)
центит)

[цялостна определеност на
СИКРУ]

[вътрешна определеност на
СИКРУ]

[външна определеност на
СИКРУ]

[общо понятие
за определност
на СИКРУ]

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа същност)

(вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)

Сътворително
(пригодно)
СИКРУ

Сътворително
(пригодно) уницентитално
СИКРУ

Сътворително
(пригодно)
трансцентитално
СИКРУ

Сътворително
(пригодно)
инцентитално
СИКРУ

Сътворително
(пригодно) центитално СИКРУ

(сътворителен
създаван икоуниреномически субстантит)

(сътворителен
създаван икокореномически
уницентит)

(сътворителен
създаван икокореномически
трансцентит)

(сътворителен
създаван икокореномически
инцентит)

(сътворителен
създаван икокореномически
центит)

[общо понятие
за състояние на
СИКРУ]

[общо състоя[общо състояние
ние на цялостна вътрешната
ната определе- определеност на
ност на СИКРУ]
СИКРУ]

[общо състояние на външната определеност
на СИКРУ]

[общо състояние на общата
определеност на
СИКРУ]

(вид специфант
на икокореномически диспозит)

(вид специфант
на икокореномическо явление)

(вид специфант
на икокореномически диспозант)

Създавано
икокореномическо участие (СИКРУ)
(създаван икокореномически
субстантит)

(вид икокореномически специфант)

(вид специфант
на икокореномическа същност)
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Центитално
СИКРУ

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

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

Работно (сметно) СИКРУ
(работен създаван икокореномически
субстантит)
[работно външно състояние
на СИКРУ]
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
СИКРУ
(творчески
създаван икореномически
субстантит)
[творческо
външно състояние на
СИКРУ]
(разновидностна икокореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално СИКРУ

Работно (сметно) трансцентитално СИКРУ

Работно (сметно) инцентитално СИКРУ

Работно (сметно) центитално
СИКРУ

(работен създаван икокореномически уницентит)

(работен създаван икокореномически трансцентит)

(работен създаван икокореномически инцентит)

(работен създаван икокореномически центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
СИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
СИКРУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
СИКРУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
СИКРУ]

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)

Творческо (ползваемо) уницентитално СИКРУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
СИКРУ

Творческо (ползваемо) инцентитално СИКРУ

Творческо (ползваемо) центитално СИКРУ

(творчески създаван икокореномически уницентит)

(творчески създаван икокореномически трансцентит)

(творчески създаван икокореномически инцентит)

(творчески създаван икокореномически центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на СИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност
на СИКРУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на СИКРУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
СИКРУ]

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

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

Изпълнително
(задоволяващо)
СИКРУ
(изпълнителен
създаван икокореномически
субстантит)
[външно състояние на
СИКРУ]
(вид икокореномическа форма)

Съзидателно
(изгодно)
СИКРУ
(съзидателен
създаван икокореномически
субстантит)
[вътрешно състояние на
СИКРУ]
(вид икокореномическо съдържание)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
СИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
СИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
СИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
СИКРУ

(изпълнителен
създаван икокореномически
уницентит)

(изпълнителен
създаван икокореномически
трансцентит)

(изпълнителен
създаван икокореномически
инцентит)

(изпълнителен
създаван икокореномически
центит)

[външно състояние на цялостната определеност на СИКРУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на СИКРУ]

[външно състо- [външно състояние на външяние на общата
ната определе- определеност на
ност на СИКРУ]
СИКРУ]

(вид форма на
икокореномически диспозит)

(вид форма на
икокореномическа същност)

(вид форма на
икокореномическо явление)

(вид форма на
икокореномически диспозант)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
СИКРУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
СИКРУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
СИКРУ

Съзидателно
(изгодно) центитално СИКРУ

(съзидателен
създаван икокореномически
уницентит)

(съзидателен
създаван икокореномически
трансцентит)

(съзидателен
създаван икокореномически
инцентит)

(съзидателен
създаван икокореномически
центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
СИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
СИКРУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
СИКРУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на СИКРУ]

(вид съдържание на икокореномически диспозит)

(вид съдържание на икокореномическа същност)

(вид съдържание на икокореномическо явление)

(вид съдържание на икокореномически диспозант)
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно (удовлетворяващо)
СИКРУ
(унисъзидателен създаван
икокореномически субстантит)
[цялостно състояние на
СИКРУ]
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално СИКРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално СИКРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално СИКРУ
СИКРУ

(унисъзидателен (унисъзидателен
създаван икоко- създаван икокореномически
реномически
уницентит)
трансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
създаван икоко- създаван икокореномически
реномически
инцентит)
центит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
СИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на
СИКРУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
СИКРУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на СИКРУ]

(вид специфит
на икокореномически диспозит)

(вид специфит
на икокореномическа същност)

(вид специфит
на икокореномическо явление)

(вид специфит
на икокореномически диспозант)

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икокореномическото участие са (1) сустатитно икокореномическо участие (същото като икокореномически сустатит), (2) субстатно
икокореномическо участие (същото като икокореномически субстат), (3) запасово икокореномическо участие (същото като икокореномически запас), (4)
сустатантно икокореномическо участие (същото като икокореномически
сустатант). Когато под внимание едновременно се вземат ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност, тогава се конституират разновидности на икокореномическото участие, посочени в табл. 4.
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Разновидности на икокореномическото участие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа (инредиентност (ИКРУ –
икокореномическо участие)

Икокореномическо участие
(ИКРУ)
(икокореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРУ
(сътворителен
икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРУ]
{икокореномическа пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сустатитно
ИКРУ

Субстатно
ИКРУ

Запасово
ИКРУ

Сустатантно
ИКРУ

(икокореномически сустатит)

(икокореномически субстат)

(икокореномически запас)

(икокореномически сустатант)

[цялостно същество на
ИКРУ]

[вътрешно същество на
ИКРУ]

[външно същество на
ИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ИКРУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИКРУ

Сътворително
(пригодно)
запасово
ИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИКРУ

(сътворителен
икокореномически сустатит)

(сътворителен
икокореномически субстат)

(сътворителен
икокореномически запас)

(сътворителен
икокореномически сустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИКРУ]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИКРУ]

[общо състояние на външното същество
на ИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа пригодност}

{субстатна
икокореномическа пригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)
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{запасова ико- {сустатантна
кореномическа икокореномипригодност}
ческа пригодност}
(вид специфант на икокореномическа суперстанта)

2033

(вид специфант на икокореномически
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Камен Миркович

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) сустатитно
ИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ИКРУ

Работно (сметно) запасово
ИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИКРУ

(работен икокореномически
сустатит)

(работен икокореномически
субстат)

(работен икокореномически запас)

(работен икоуниреномически
сустатант)

[работно външно състояние на
[работно вън- цялостното съшно състояние
щество на
на ИКРУ]
ИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИКРУ]

{икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатитна
икокореномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икокореномическа сметна
задоволеност}

{запасова икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
икокореномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИКРУ

Творческо
Творческа (пол(ползваемо) за- зваемо) сустапасово ИКРУ
тантно ИКРУ

(творчески икокореноми-чески
сустатит)

(творчески икокореномически
субстат)

(творчески
икокореномически запас)

(творчески икокореномически сустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИКРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИКРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИКРУ]

{икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатитна
икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на икокореномическа форма)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

{субстатна
{запасова ико- {сустатантна
икокореноми- кореномическа икокореномическа ползваема ползваема за- ческа ползваезадоволеност}
доволеност}
ма задоволеност}
(разновидност
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
на форма на
икокореномиикокореномиикокореномическа субстанческа суперчески сустант)
ция)
станта)

Работно (сметно) ИКРУ
(работен икоуниреномически субстантит)

(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИКРУ
(творчески
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРУ]
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

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

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРУ
(изпълнителен
икокореномически субстантит)
{икокореномическа задоволеност}
[външно състояние на
ИКРУ]
(вид икокореномическа
форма)

Съзидателно
(изгодно)
ИКРУ
(съзидателен
икокореномически субстантит)
[вътрешно
състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИКРУ

Изпълнително
Изпълнително
(задоволяващо) (задоволяващо)
субстатно ИКРУ запасово ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИКРУ

(изпълнителен
икокореномически сустатит)

(изпълнителен
икокореномически субстат)

(изпълнителен
икокореномически запас)

(изпълнителен
икокореномически сустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИКРУ]

[външно състояние на външното същество на ИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа задоволеност}

{субстатна
икокореномическа задоволеност}

{запасова ико- {сустатантна
кореномическа икокореномизадоволеност} ческа задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИКРУ

(съзидателен
икокореномически сустатит)

(съзидателен
икокореномически субстат)

(съзидателен
икокореномически запас)

(съзидателен
икокореномически сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа изгодност}

{субстатна
икокореномическа игодноност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)
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{запасова ико- {сустатантна
кореномическа икокореномиизгодност}
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИКРУ
(унисъзидателен икокореномически
субстантит)
[цялостно състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно ИКРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
ИКРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИКРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) сустатант-но ИКРУ

(унисъзидателен икокореномически сустатит)

(унисъзидателен
икокореномически субстат)

(унисъзидателен икокореномически запас)

(унисъзидателен икокореномически сустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество
на ИКРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИКРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа удовлетвореност}

{субстатна
икокореномическа удовлетвореност}

{запасова ико- {сустатантна
кореномическа икокореномиудовлеческа удовлеттвореност}
вореност}

(вид специфит
на икокореномически сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

Когато под внимание едновременно се вземат ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност, тогава се конституират разновидности на икокореномическото участие, посочени в табл. 5.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на икокореномическото участие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРУ – икокореномическо участие)
Уницентитал- Трансцентитално ИКРУ
но ИКРУ
Икокореномическо участие
(ИКРУ)
(икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИКРУ
(икокореномически сустатит)
[цялостно същество на
ИКРУ]
(вид икокореномически сустит)

Инцентитално
ИКРУ

Центитално
ИКРУ

(икокореномически уницентит)

(икокореномически трансцентит)

(икокореномически инцентит)

(икокореномически центит)

[цялостна
определеност
на ИКРУ]

[вътрешна определеност на
ИКРУ]

[външна определеност на
ИКРУ]

[общо понятие
за определеност на
ИКРУ]

(вид икокореномически
диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално ИКРУ

Сустатитно трансцентитално ИКРУ

Сустатитно инцентитално
ИКРУ

Сустатитно
центитално
ИКРУ

(сустатитен
икокореномически уницентит)

(сустатитен икокореномически
трансцентит)

(сустатитен
икокореномически инцентит)

(сустатитен
икокореномически центит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИКРУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на ИКРУ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИКРУ]

[цялостно същество на общата определеност на ИКРУ]

(вид сустит
на икокореномически диспозит)

(вид сустит на
икокореномическа същност)

(вид сустит на
икокореномическо явление)

(вид сустит на
икокореномически диспозант)
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субстатно
уницентитално ИКРУ

Субстатно трансцентитално
ИКРУ

Субстатно инцентитално
ИКРУ

Субстатно центитално ИКРУ

(субстатен
икокореномически уницентит)

(субстатен икокореномически
трансцентит)

(субстатен икокореномически
инцентит)

(субстатен икокореномически
центит)

[вътрешно
същество на
цялостната
определеност
на ИКРУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИКРУ]

(вид субстанция на икокореномически
диспозит)

(вид субстанция
на икокореномическа същност)

(вид субстанция на икокореномическо явление)

(вид субстанция на икокореномически диспозант)

Запасово
ИКРУ

Запасово уницентитално
ИКРУ

Запасово трансцентитално
ИКРУ

Запасово инцентитално ИКРУ

Запасово центитално ИКРУ

(икокореномически запас)

(запасов икокореномически уницентит)

(запасов икокореномически
трансцентит)

(запасов икокореномически
инцентит)

(запасов икокореномически
центит)

[външно същество на
ИКРУ]

[външно същество на цялостната определеност на
ИКРУ]

[външно същество на вътрешната определеност
на ИКРУ]

[външно същество на външната определеност на ИКРУ]

[външно същество на общата определеност на
ИКРУ]

(вид суперстанта на икокореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икокореномическа същност)

(вид суперстанта на икокореномическо явление)

(вид суперстанта на икокореномически
диспозант)

Субстатно
ИКРУ
(икокореномически субстат)
[вътрешно същество на
ИКРУ]
(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

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

Сустатантно
ИКРУ
(икокореномически сустатант)
[общо понятие за същество на
ИКРУ]
(вид икокореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално ИКРУ

Сустатантно
трансцентитално ИКРУ

Сустатантно
инцентитално
ИКРУ

Сустатантно
центитално
ИКРУ

(сустатантен
икокореномически уницентит)

(сустатантен
икокореномически трансцентит)

(сустатантен
икокореномически инцентит)

(сустатантен
икокореномически центит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИКРУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИКРУ]

[общо същество
на външната
определеност на
ИКРУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИКРУ]

(вид сустант
на икокореномически
диспо-зит)

(вид сустант на
икокореномическа същност)

(вид сустант на
икокореномическо явление)

(вид сустант
на икокореномически диспозант)

ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (ecocorenomic participation (share))
(ки) – във:
запасово икокореномическо участие;
запасово инцентитално икокореномическо участие;
запасово трансцентитално икокореномическо участие;
запасово уницентитално икокореномическо участие;
запасово центитално икокореномическо участие;
изпълнително икокореномическо участие;
изпълнително инцентитално икокореномическо участие;
изпълнително трансцентитално икокореномическо участие;
изпълнително уницентитално икокореномическо участие;
изпълнително центитално икокореномическо участие;
икокореномическо участие;
инцентитално икокореномическо участие;
работно икокореномическо участие;
работно инцентитално икокореномическо участие;
работно трансцентитално икокореномическо участие;
работно уницентитално икокореномическо участие;
работно центитално икокореномическо участие;
субстатно икокореномическо участие;
субстатно инцентитално икокореномическо участие;
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатно трансцентитално икокореномическо участие;
субстатно уницентитално икокореномическо участие;
субстатно центитално икокореномическо участие;
сустатантно икокореномическо участие;
сустатантно инцентитално икокореномическо участие;
сустатантно трансцентитално икокореномическо участие;
сустатантно уницентитално икокореномическо участие;
сустатантно центитално икокореномическо участие;
сустатитно икокореномическо участие;
сустатитно инцентитално икокореномическо участие;
сустатитно трансцентитално икокореномическо участие;
сустатитно уницентитално икокореномическо участие;
сустатитно центитално икокореномическо участие;
съзидателно икокореномическо участие;
съзидателно инцентитално икокореномическо участие;
съзидателно трансцентитално икокореномическо участие;
съзидателно уницентитално икокореномическо участие;
съзидателно центитално икокореномическо участие;
сътворително икокореномическо участие;
сътворително инцентитално икокореномическо участие;
сътворително трансцентитално икокореномическо участие;
сътворително уницентитално икокореномическо участие;
сътворително центитално икокореномическо участие;
творческо икокореномическо участие;
творческо инцентитално икокореномическо участие;
творческо трансцентитално икокореномическо участие;
творческо уницентитално икокореномическо участие;
творческо центитално икокореномическо участие;
трансцентитално икокореномическо участие;
унисъзидателно икокореномическо участие;
унисъзидателно инцентитално икокореномическо участие;
унисъзидателно трансцентитално икокореномическо участие;
унисъзидателно уницентитално икокореномическо участие;
унисъзидателно центитално икокореномическо участие;
уницентитално икокореномическо участие;
центитално икокореномическо участие.
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File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ФЕНОСЪДЪРЖАНИЕ* (ecocorenomic phenocontent) – вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент.
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ФЕНОСЪДЪРЖАНИЕ (ecocorenomic phenocontent) (ки) – във:
икокореномическо феносъдържание (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
типично икокореномическо феносъдържание (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ* (ecocorenomic phenomenon) (*) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическо явление и икотехномическо явление; външна определеност (външнопредставена определеност) на икокореномическия предмет [или още външна
икокореномическа определеност* (external ecocorenomic determinancy)]; явление на икономическия предмет; непосредствено изразима (непосредствено
видима, открита) определеност на икокореномическия предмет и наред с това
– опосредствено изразяваща същностната икокореномическа определеност;
една от двете разновидности на икокореномическото проявление (на икокореномическата феноформа) и една от двете разновидности на икокореномическата феносубстанта (на икокореномическия субсенс); едно от понятията на
икокореномиката. Икокореномическото явление е начинът на изразяване (в
т.ч. и на измерване) на икокореномическата същност [или още начин на
икокореномическо изразяване* (ecocorenomic expression way)]. Икокореномическата същност и икокореномическото явление са категории на определеността на икокореномическия предмет* (determinancy of the ecocorenomic
thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища)
на тази определеностт. Икокореномическата същност се снема в икокореномическото явление: икокореномическото явление е икокореномическата същност в снет вид. Специфично за определеността на икокореномическото явление е, че в неговите граници (респ. в границите на икокореномиката) има взаимозависимост между икономическото явление и икотехномическото явление
[те формират вид икокореномически диспозат* (ecocorenomic disposate) (вж.
икономически диспозат) и се съотнасят помежду си както икокореномическо
явление към икокореномическа същност]. Вж. иконофомическа същина и икокореномическо проявление.

179

2041

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ
до ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (ecocorenomic phenomenon) (ки) – във:
икокореномическо явление;
субстанциално икокореномическо явление (вж. икокореномически смисъл и икокореномически супсенс);
суперстантивно икокореномическо явление (вж. икокореномически
смисъл и икокореномически супсенс);
типично икокореномическо явление (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
формално икокореномическо явление (вж. икокореномическа същина и
икокореномическо проявление).
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