Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИЛЮЗИЯ (illusion) (кд) – във:
парична илюзия (в макр.).
ИЛЮЗОРНА ПРОДУКТОВА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ (unreal product differentiation) (в микр.), въображаема продуктова диференциация (в микр.), – създаване на диференцирани продукти, чиито качествени характеристики са
еднакви, но фирмената реклама и фирмената пазарна стратегия, както и опаковката, дизайна и търговската марка внушават на потребителите, че съществуват определени различия между диференцираните разновидности на продукта. Вж. продуктова диференциация (в микр.).
ИМАГИНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (imaginal economic system) – същото като омниктивна икономическа система.
ИМАГИНЕРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (imaginary economic
ingredient) – вж. икономически ингредиент.
ИМАГИНЕРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (imaginary economic
system) – вж. икономическа система.
ИМАГИНЕРНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИЯ* (imaginary economic
substance) – вж. икономическа субстанция.
ИМАГИНЕРНА ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА* (imaginary
economic characteristic /response/) на системата – вж. честотна икономическа
характеристика.
ИМАГИНЕРНА ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА (imaginary
economic response) (ки) – във:
имагинерна икономическа характеристика (вж. честотна икономическа характеристика);
имагинерна честотна икономическа характеристика (същото като имагинерна честотна характеристика на икономическата система);
обобщена имагинерна честотна икономическа характеристика (същото като обобщена имагинерна честотна характеристика на преходния икономически процес; вж. обобщена честотна характеристика на преходния
икономически процес).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИМАГИНЕРНА ЧЕСТОТНА ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА*
(imaginary frequency economic response) – същото като имагинерна честотна
характеристика на икономическата система.
ИМАГИНЕРНА ЧЕСТОТНА ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
(imaginary frequency economic response) (ки) – във:
имагинерна честотна икономическа характеристика (същото като имагинерна честотна характеристика на икономическата система);
обобщена имагинерна честотна икономическа характеристика (същото като обобщена имагинерна честотна характеристика на преходния икономически процес; вж. обобщена честотна характеристика на преходния
икономически процес).
ИМАГИНЕРНА ЧЕСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (imaginary frequency response of the economic system),
имагинерна честотна икономическа характеристика (буквално – имагинерна честотна икономическа чувствителност), – имагинерната (мнимата) част
Q(ω) от честотата икономическа характеристика Φ(iω) на линейна динамична икономическа система (функционираща като циклична икономическа система). Може да се изрази чрез амплитудно-фазовата икономическа характеристика с помощта на формулата Q(ω) = A(ω) sin [θ(ω)], където ω е ъгловата
честота при функционирането на икономическата система. При затворена
икономическа система позволява да се определи импулсната преходна икономическа функция W(t) чрез формулата
W (t ) = −

2∞

π

∫ Q(ω ) sin ωt dω ,

t>0

0

и преходната икономическа функция h(t) – чрез формулата
h(t ) = P (0) +

2 ∞ Q(ω )

π

∫ ω
0

cos ωt dω , t > 0,

където P(ω) е реалната честотна характеристика на икономическата система.
ИМАГИНЕРНА ЧЕСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕХОДНИЯ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС (imaginary frequency response of the economic
transient process) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обобщена имагинерна честотна характеристика на преходния икономически процес (вж. обобщена честотна характеристика на преходния икономически процес).
ИМАГИНЕРНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (imaginary economic
wealth) – вж. икономическо богатство.
ИМЕРСИЯ (immersion) (кд) – във:
икономическа имерсия (същото като икономическо потопяване).
ИМИТАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (imitation model of the economic system) – продукт на имитационното моделиране на
икономическите системи и едно от средствата за извършването на моделно
икономическо експериментиране. С него се имитират съществени характеристики на икономическите явления и процеси. Имитационните модели не се
свеждат само до определен клас модели, а обхващат различни видове модели в
зависимост от поставените задачи пред експериментирането. С помощта на
имитационни модели може да се оцени взаимното влияние между елементите
на икономическата система, да се оценят последствията от вземаните икономически решения и да се определят нови критерии на изследване и управление
на икономическите системи, да се използуват за имитационни игри при обучение и т.н. Негови разновидности са стохастичният имитационен модел на
икономическата система, динамичният имитационен модел на икономическата система, диалоговият имитационен модел на икономическа система,
операционно-игровият имитационен модел на икономическата система.
ИМИТАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (imitation model of the economic system) (ки) – във:
диалогов имитационен модел на икономическата система;
динамичен имитационен модел на икономическа система;
имитационен модел на икономическата система;
операционно-игров имитационен модел на икономическата система;
стохастичeн имитационeн модел на икономическата система.
ИМИТАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ (imitation modelling on the economic systems) – вид моделиране, при което
се изучава поведението на определена икономическа система като цяло чрез
възпроизвеждане на функционирането на нейните отделни части и на тяхното
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------взаимодействие. Построяване и използуване за целите на изследването и управлението на имитационни модели на икономическите системи. Имитационното моделиране се използува при ситуациите, когато изучаването на системата с аналитичните методи на изследването на операциите е затруднено или
невъзможно. Към имитация на икономическите системи се прибягва и тогава,
когато експериментирането в естествени условия е невъзможно, непрактично
или неикономично. В структурата на имитационния модел се включват задължително следните съставки: елементи; параметри; променливи, чрез които се
описват връзките между елементите; функционални зависимости, чрез които
се характеризират връзките между параметрите; ограничения – те задават границите на изменение на променливите; целева функция, която изразява ефективността на функционирането на икономическата система под влиянието на
управляеми и неуправляеми параметри и променливи. Процесът на имитация е
икономически експеримент, при който чрез модела се разработват варианти с
цел с цел да се получат емпирични оценки за влиянието на отделните променливи върху функционирането на икономическата система. Експериментите
обикновено се извършват с помощта на електронно-изчислителна (компютърна) техника. В зависимост от прилаганите методи имитационното моделиране
се подразделя на стохастично имитационното моделиране на икономическите системи, динамично имитационното моделиране на икономическите системи, диалогово имитационното моделиране, операционно-игрово имитационното моделиране на икономическите системи.
ИМИТАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ (imitation modelling on the economic systems) (ки) – във:
диалогово имитационно моделиране на икономическите системи;
динамично имитационно моделиране на икономическите системи;
имитационно моделиране на икономическите системи;
операционно-игрово имитационното моделиране на икономическите системи;
стохастично имитационното моделиране на икономическите системи.
ИМИТИРАЩА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ (imitative diversification) (в микр.) –
диверсификация във фирмата, при която се въвежда продукт, който е заместител на вече произвеждани икономически продукти.
ИМПАКТНОСТ (impactness) (кд) – във:
абстрактна ингредиентна икономическа импактност;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводствена ингредиентна икономическа импактност;
зададена ингредиентна икономическа импактност;
инверсна ингредиентна икономическа импактност;
ингредиентна икономическа импактност;
конкретна ингредиентна икономическа импактност;
начална ингредиентна икономическа импактност;
ресурсно-субстанциална ингредиентна икономическа импактност;
стратификационна ингредиентна икономическа импактност;
субстанциална ингредиентна икономическа импактност;
същностно-стратификационна възпроизводствена ингредиентна икономическа импактност;
същностно-стратификационна ингредиентна икономическа импактност.
ИМПЛИКАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (implicative economic
system) – такъв икономически синтез C, съставен от икономическите системи
(респ. подсистеми) A и B, при който, ако икономическият елемент ck принадлежи на системата A, той принадлежи и на системата B, т.е. A e включена в
B (т.е. е нейна подсистема). Или, което е същото, ако ck ∈ A, то ck ∈ B. Вж.
икономическа импликация.
ИМПЛИКАТОР (implicator) (кд) – във:
икономически импликатор (вж. икономически стратификатор).
ИМПЛИКАЦИЯ (implication) – такава съждителна функция c, при която, ако
съждението a (наричано предпоставка) е истинно, то съждението b (наричано
следствие) също е истинно, т.е. “ако a, то b” (фиг. 1). (На фигурата с левия
кръг е означено съждението a, а с десния – съждението b; защрихованата площ
съответствува на истинно съждение, а незащрихованата – на неистинно съждение; пространството извън кръговете е допълващо.) Импликацията се означава с израза a → b, т.е. c ≡ a → b. Съждителната функция c е ново, по-сложно
съждение, образувано от импликацията между съжденията a и b. Импликацията е понятие на математическата логика. На нея съответствува включването
на множества от теорията на множествата. Алгебрата на логиката разглежда импликацията като логическа операция. В нея могат да се разграничат
две интерпретации на импликацията: материална импликация и строга импликация. Материалната импликация (material implication) съдържа парадоксите “от неистината следва всичко” и “истината следва от всичко”. Строгата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------импликация (strong implication) е освободена от парадоксите на материалната
импликацияq, като в нейното определение е включен и модалният оператор за
необходимост (вж. модална логика), според който импликативното отношение
“ако a е истинно, то b също е истинно” означава, че “е невъзможно щото a и не
b да са истинни едновременно”. Строгата импликация обаче също съдържа парадокси като “необходимото съждение следва от всичко” и “от невъзможното
съждение следва всичко”. Тези парадокси се отстраняват с еквивалентното
изчисление (equivalent calculus) в математическата логика. Вж. икономическа
импликация и импликативна икономическа система.

a

b

Фиг. 1. Съотношения при логическа
импликация и при импликативна
икономическа система

ИМПЛИКАЦИЯ (implication) (кд) – във:
икономическа импликация;
импликация;
каузална икономическа импликация;
материална икономическа импликация;
отрицание на импликацията (същото като антиимпликация);
отрицание на икономическата импликация (същото като икономическа
антиимпликация);
строга икономическа импликация.
ИМПЛИЦИЕНТ (implicient) (кд) – във:
икономически имплициент.
ИМПЛИЦИТЕН ИДЕЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНОБСИИНГРЕДИЕНТ (implicite preliminary derelevant typical
economic subtenobsiingredient) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субординирано тримерно пространство на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти.
ИМПЛИЦИТЕН ИДЕЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНОБТИИНГРЕДИЕНТ (implicite preliminary derelevant typical
economic subtenobtiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти.
ИМПЛИЦИТЕН ИДЕЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНСТАТИИНГРЕДИЕНТ (implicite preliminary derelevant typical
economic subtenstatiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти.
ИМПЛИЦИТЕН ИДЕЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНСУБТИИНГРЕДИЕНТ (implicite preliminary derelevant typical
economic subtensubtiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти.
ИМПЛИЦИТЕН КОНЦЕПТУАЛЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБТЕНОБСИИНГРЕДИЕНТ
(implicite
conceptual
derelevant typical economic subtenobsiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на имплицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти.
ИМПЛИЦИТЕН КОНЦЕПТУАЛЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБТЕНОБТИИНГРЕДИЕНТ
(implicite
conceptual
derelevant typical economic subtenobtiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на имплицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти.
ИМПЛИЦИТЕН КОНЦЕПТУАЛЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНСТАТИИНГРЕДИЕНТ (implicite conceptual
derelevant typical economic subtenstatiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на имплицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИМПЛИЦИТЕН КОНЦЕПТУАЛЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНСУБТИИНГРЕДИЕНТ (implicite conceptual
derelevant typical economic subtensubtiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на имплицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти.
ИМПЛИЦИТЕН ОПЕРАТИВЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКСООБСИИНГРЕДИЕНТ (implicite operative derelevant
typical economic subexoobsiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на имплицитните оперативни
дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти.
ИМПЛИЦИТЕН ОПЕРАТИВЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКСООБТИИНГРЕДИЕНТ (implicite operative derelevant
typical economic subexoobtiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на имплицитните оперативни
дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти.
ИМПЛИЦИТЕН ОПЕРАТИВЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКСОСТАТИИНГРЕДИЕНТ (implicite operative derelevant
typical economic subexostatiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на имплицитните оперативни
дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти.
ИМПЛИЦИТЕН ОПЕРАТИВЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКСОСУБТИИНГРЕДИЕНТ (implicite operative derelevant
typical economic subexosubtiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на имплицитните оперативни
дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти.
ИМПЛИЦИТЕН РАЦИОНАЛЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКСООБСИИНГРЕДИЕНТ (implicite rational derelevant
typical economic subexoobsiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на имплицитните рационални
дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти.
ИМПЛИЦИТЕН РАЦИОНАЛЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКСООБТИИНГРЕДИЕНТ (implicite rational derelevant
typical economic subexoobtiingredient) (ки) – във:
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субординирано тримерно пространство на имплицитните рационални
дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти.
ИМПЛИЦИТЕН РАЦИОНАЛЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКСОСТАТИИНГРЕДИЕНТ (implicite rational derelevant
typical economic subexostatiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на имплицитните рационални
дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти.
ИМПЛИЦИТЕН РАЦИОНАЛЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКСОСУБТИИНГРЕДИЕНТ (implicite rational derelevant
typical economic subexosubtiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на имплицитните рационални
дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти.
ИМПЛИЦИТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (implicit economic
system) (*) – икономическа система, която изпълнява ролята на икономически
имплициент на стратифицираната икономическа система, при положение че
последната е стратифицирана метаикономическа система* (stratified
metaeconomic system) (вж. метаикономическа система). Имплицитната икономическа система е входен икономически ингредиент на стратифицираната
икономическа система, когато последната е експлицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система [в случая, когато е експлицитно-дефинирана
метаикономическа система* (explicitly-defined metaeconomic system)], респ.
е неин изходен икономически ингредиент, когато тя е имплицитно-дефинирана
ингредиентна икономическа система [в случая, когато е имплицитнодефинирана метаикономическа система* (implicitly-defined metaeconomic
system)]. Същото е като имплицитен стратификационен икономически
метаингредиент* (implicit stratificational economic metaingredient) или още
като имплицитен икономически метастратификант* (implicit economic
metastratificant) (вж. икономически стратификанти), както и като стратификационен икономически метаимплициент* (stratificational economic
metaimplicient). Разновидност е на определящата икономическа система. Разновидности на имплицитната икономическа система са диспозиционната имплицитна икономическа система* (dispositional implicit economic system),
специфичностната имплицитна икономическа система* (specificitical
implicit economic system), проявената имплицитна икономическа система*
(manifested implicit economic system), същинната имплицитна икономическа
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------система* (matteral implicit economic system), консидернта имплицитна икономическа система* (considerational implicit economic system), характеристичната имплицитна икономическа система* (characteristic implicit
economic system) и други. Вж. експлицитна икономическа система.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
имплицитна икономическа система се конституират още и съответстващите на
последната понятия за имплицитна консуматорска система* (implicit
consumptionary system), имплицитна стопанска система* (implicit protoeconomic system), имплицитна пазарно-икономическа система* (implicit
marketly-economic system) и имплицитна финансово-пазарно-икономическа
система* (implicit financially-marketly-economic system). Общо за всички тях е
понятието за имплицитна поддържаща система* (implicit sustenance
/sustaining/ system) (за имплицитна система при поддържането).
ИМПЛИЦИТНА ЦЕНА НА КАПИТАЛА* (implicit capital price) (в микр.) –
пазарният лихвен процент, разглеждан като скрита (косвена) цена на наличния
капитал (в микр.) (измерен в специфични единици); пазарният лихвен процент
като цена на една специфична (физична) единица наличен капитал.
ИМПЛИЦИТНА ЦЕНА НА КАПИТАЛОВАТА УСЛУГА* (implicit capital
service price) (в микр.) – пазарният лихвен процент, разглеждан като скрита
(косвена) цена на капиталовата услуга (в микр.) (измерена в специфични единици); пазарният лихвен процент като цена на една специфична (физична)
единица капиталова услуга.
ИМПЛИЦИТНО-ДЕФИНИРАНА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (implicitly-defined reproductional economic system)
(ки) – във:
имплицитно-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
имплицитно-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система;
имплицитно-насочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система;
имплицитно-противонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------имплицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана
възпроизводствена икономическа система.
ИМПЛИЦИТНО-ДЕФИНИРАНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (implicitly-defined dispositional economic system) (ки) –
във:
имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена икономическа
система;
имплицитно-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
имплицитно-насочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
имплицитно-противонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
предметно-полезностна акумулативно-стратифицирана производствено-трудово-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа
система;
предметно-полезностна акумулативно-стратифицирана производствено-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система;
предметно-полезностна акумулативно-стратифицирана производствено-физическо-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система;
предметно-стойностна акумулативно-стратифицирана производствено-трудово-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа
система;
предметно-стойностна акумулативно-стратифицирана производствено-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система;
предметно-стойностна акумулативно-стратифицирана производствено-физическо-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система;
предметно-ценностна акумулативно-стратифицирана производственотрудово-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа
система;
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------предметно-ценностна акумулативно-стратифицирана производственофакторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система;
предметно-ценностна акумулативно-стратифицирана производственофизическо-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа
система;
специфично-полезностна акумулативно-стратифицирана производствено-трудово-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа
система;
специфично-полезностна акумулативно-стратифицирана производствено-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система;
специфично-полезностна акумулативно-стратифицирана производствено-физическо-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система;
специфично-полезностна имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-полезностна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-полезностна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-стойностна акумулативно-стратифицирана производствено-трудово-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа
система;
специфично-стойностна акумулативно-стратифицирана производствено-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система;
специфично-стойностна акумулативно-стратифицирана производствено-физическо-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система;
специфично-стойностна имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-стойностна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-стойностна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-ценностна акумулативно-стратифицирана производственотрудово-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа
система;
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------специфично-ценностна акумулативно-стратифицирана производственофакторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система;
специфично-ценностна акумулативно-стратифицирана производственофизическо-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа
система;
специфично-ценностна имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-ценностна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна
производствена икономическа система;
специфично-ценностна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
трудово-факторна
специфично-полезностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
трудово-факторна
специфично-стойностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
трудово-факторна
специфично-ценностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
физическо-факторна специфично-полезностна имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
физическо-факторна специфично-стойностна имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
физическо-факторна
специфично-ценностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система.
ИМПЛИЦИТНО-ДЕФИНИРАНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (implicitly-defined dispositional ecotechnomic system)
(ки) – във:
акумулативно-стратифицирана
производствено-физическо-факторна
имплицитно-дефинирана диспозиционна икотехномическа система;
предметно-умелостна акумулативно-стратифицирана производственотрудово-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икотехномическа
система;
предметно-умелостна акумулативно-стратифицирана производственофакторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икотехномическа система;
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------предметно-умелостна акумулативно-стратифицирана производственофизическо-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икотехномическа система;
предметно-усилностна акумулативно-стратифицирана производственотрудово-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икотехномическа
система;
предметно-усилностна акумулативно-стратифицирана производственофакторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икотехномическа система;
предметно-усилностна акумулативно-стратифицирана производственофизическо-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икотехномическа система;
предметно-усърдностна акумулативно-стратифицирана производствено-трудово-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икотехномическа система;
предметно-усърдностна акумулативно-стратифицирана производствено-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икотехномическа система;
предметно-усърдностна акумулативно-стратифицирана производствено-физическо-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икотехномическа система;
специфично-умелостна акумулативно-стратифицирана производственотрудово-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икотехномическа
система;
специфично-умелостна акумулативно-стратифицирана производственофакторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икотехномическа система;
специфично-умелостна акумулативно-стратифицирана производственофизическо-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икотехномическа система;
специфично-усилностна акумулативно-стратифицирана производствено-трудово-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икотехномическа система;
специфично-усилностна акумулативно-стратифицирана производствено-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икотехномическа система;
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------специфично-усилностна акумулативно-стратифицирана производствено-физическо-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икотехномическа система;
специфично-усърдностна акумулативно-стратифицирана производствено-трудово-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икотехномическа система;
специфично-усърдностна акумулативно-стратифицирана производствено-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна икотехномическа система.
ИМПЛИЦИТНО-ДЕФИНИРАНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (implicitly-defined dispositional
production economic system), напрегнато-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система, (*) – общо понятие за имплицитнонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система и
имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена
икономическа система (вж. имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система). Разновидност е на имплицитно-дефинираната същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система, на същностностратифицираната възпроизводствена икономическа система, а от там – и
на стратисубстанциалната икономическа система. Централно за нея е понятието за диспозиционна производствена икономическа напрегнатост [която от
своя страна е икономически оператор на имплицитно-дефинираната квазидиспозиционна производствена икономическа система* (implicitly-defined
quasi-dispositional production economic system) (вж. имплицитно-дефинирана
квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система)]. Имплицитно-дефинираната квази-диспозиционна производствена икономическа система
е подсистема на имплицитно-дефинираната диспозиционна производствена
икономическа система. Разновидности на диспозиционната производствена
икономическа напрегнатост са диспозиционната производствена икономическа използваемост и диспозиционната възпроизводствена икономическа наситеност (в т.ч. средната диспозиционна производствена икономическа напрегнатост, чиито разновидности са средната диспозиционна производствена
икономическа използваемост и средната диспозиционна производствена икономическа наситеност, и пределната диспозиционна производствена икономическа напрегнатост, чиито разновидности са пределната диспозиционна
производствена икономическа използваемост и пределната диспозиционна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствена икономическата наситеност). Диспозиционната производствена икономическа напрегнатост показва какво количество същностен производствен икономически запас (ресурсен или резултатен) съответствува на единица феноменен производствен икономически запас (резултатен или ресурсен)
и изпълнява ролята на имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена ингредиентна предавателна икономическа функция на имплицитнодефинираната квази-диспозиционна производствена икономическа система.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система* (individual implicitly-defined
dispositional production economic system), фирмена имплицитно-дефинирана
диспозиционна производствена икономическа система* (firm implicitlydefined dispositional production economic system), обществена имплицитнодефинирана диспозиционна производствена икономическа система* (social
implicitly-defined dispositional production economic system) и други.
Според факторната обусловеност на икономическото производство (вж.
факторна икономическа обусловеност) се разграничават (1) трудовофакторна имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (labour-factor implicitly-defined dispositional production
economic system) [в т.ч. (а) текуща трудово-факторна имплицитнодефинирана диспозиционна производствена икономическа система
(flowing labour-factor implicitly-defined dispositional production economic system)
и (б) интегрална трудово-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (integral labour-factor implicitlydefined dispositional production economic system), същото като капиталова
трудово-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (capital labour-factor implicitly-defined
dispositional production economic system)], (2) физическо-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система
(physical-factor implicitly-defined dispositional production economic system) [в т.ч.
(а) текуща физическо-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна
производствена икономическа система (flowing physical-factor implicitlydefined dispositional production economic system) и (б) интегрална физическофакторна имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (integral physical-factor implicitly-defined dispositional
production economic system), същото като капиталова физическо-факторна
имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена икономическа
16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система (capital physical-factor implicitly-defined dispositional production
economic system)] и (3) трудово-физическо-факторна имплицитнодефинирана диспозиционна производствена икономическа система (labourphysical-factor implicitly-defined dispositional production economic system) [в т.ч.
(а) текуща трудово-физическо-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (flowing labour-physicalfactor implicitly-defined dispositional production economic system) и (б) интегрална трудово-физическо-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (integral labour-physical-factor
implicitly-defined dispositional production economic system), същото като капиталова трудово-физическо-факторна имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (capital labour-physical-factor
implicitly-defined dispositional production economic system)].
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система се конституират още и съответстващите на последната понятия за имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена консуматорска система* (implicitly-defined dispositional production consumptionary system), имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена стопанска система*
(implicitly-defined dispositional production protoeconomic system), имплицитнодефинирана диспозиционна производствена пазарно-икономическа система* (implicitly-defined dispositional production marketly-economic system) и имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена финансово-пазарноикономическа система* (implicitly-defined dispositional production financiallymarketly-economic system). Общо за всички тях е понятието за имплицитнодефинирана диспозиционна производствена поддържаща система*
(implicitly-defined dispositional production sustenance /sustaining/ system) (за имплицитно-дефинирана
диспозиционна
производствена
система
при
поддържането).
ИМПЛИЦИТНО-ДЕФИНИРАНА ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (implicitly-defined dispositional
production economic system) (ки) – във:
имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена икономическа
система;
специфично-полезностна имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
17
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------специфично-стойностна имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-ценностна имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система.
ИМПЛИЦИТНО-ДЕФИНИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (implicitly-defined economic system) (ки) – във:
имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена икономическа
система;
имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система
имплицитно-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
имплицитно-дефинирана квази-стратисубстанциална икономическа система;
имплицитно-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система;
имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
имплицитно-насочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
имплицитно-насочено-дефинирана квази-стратисубстанциална икономическа система;
имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система;
имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
имплицитно-противонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
имплицитно-противонасочено-дефинирана квази-стратисубстанциална
икономическа система;
имплицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана
възпроизводствена икономическа система;
специфично-полезностна имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-полезностна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------специфично-полезностна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-стойностна имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-стойностна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-стойностна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-ценностна имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-ценностна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна
производствена икономическа система;
специфично-ценностна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
трудово-факторна
специфично-полезностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
трудово-факторна
специфично-стойностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
трудово-факторна
специфично-ценностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
физическо-факторна специфично-полезностна имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
физическо-факторна специфично-стойностна имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
физическо-факторна
специфично-ценностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система.
ИМПЛИЦИТНО-ДЕФИНИРАНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА* (implicitly-defined ingrediental economic system) (*) – така дефинирана (зададена) ингредиентна икономическа система, щото посоката на ингредиентното икономическо преобразование (трансформиране) от входното
икономическо въздействие (от входния икономически ингредиент) към изходното икономическо въздействие (към изходния икономически ингредиент)
да е обратна на посоката на обективното експлициране на зависимостите между икономическите предмети (представлявани от икономическите ингредиенти) в дадената икономическа система; една от разновидностите на определящо-дефинирната ингредиентна икономическа система. Имплицитно могат се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дефинират най-вече стратифицираните икономически системи. Това означава, че в обективната икономическа действителност изходният икономически
ингредиент по-някакъв начин стои скрит за външния наблюдател, но външно
се проявява като входен икономически ингредиент. Затова преобразованието
на входа в изход на имплицитно-дефинираната ингредиентна икономическа
система е имплицитна икономическа трансформация* (implicit economic
transformation). Входният икономически ингредиент е външният (експлициращият) начин на съществуване на изходния икономически ингредиент, който е
вътрешен (имплицитен) в разглежданото отношение. Изходният икономически
ингредиент съществува опосредствувано чрез непосредствено съществуващия
входен икономически ингредиент. Затова при имплицитно-дефинираната икономическа система изходният ингредиент се определя като имплицитен икономически ингредиент* (implicit economic ingredient) или още като икономически имплициент* (economic implicient), а входният – като експлицитен
икономически ингредиент* (explicit economic ingredient) или още като икономически експлициент* (economic explicient) (вж. експлицитно-дефинирана
ингредиентна икономическа система).
Правият икономически стратификатор на имплицитно-дефинираната
ингредиентна икономическа система (по определение тя е стратифицирана) се
реализира от експлицитната стратификационна икономическа имплицираност* (explicit economic implicitness) (същото като икономическа интензивност), която тук може да се разглежда като импликативна стратификационна креативна ингредиента предавателна икономическа функция*
(implicitive stratificational creative ingrediental transfer economic function) (фиг.
1). Обратният икономически стратификатор на същата система се реализира от имплицитната стратификационна икономическа експлицираност*
(implicit economic explicitness) (същото като икономическа опредметеност),
която тук може да се разглежда като експликативна стратификационна абсорбционна ингредиента предавателна икономическа функция* (explicitive
stratificational absorptive ingrediental transfer economic function) (фиг. 2). (Вж.
ингредиентна предавателна икономическа функция.) Експликативната стратификационна креативна ингредиентна предавателна икономическа функция
при правия икономически стратификатор на експлицитно-дефинираната икономическа система е равна на експликативната стратификационна абсорбционна ингредиентна предавателна икономическа функция при обратния икономически стратификатор на имплицитно-дефинираната икономическа система,
а импликативната стратификационна абсорбционна ингредиентна предавател20
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическа функция при обратния икономически стратификатор на експлицитно-дефинираната икономическа система е равна на импликативната
стратификационна креативна ингредиентна предавателна икономическа функция при правия икономически стратификатор на имплицитно-дефинираната
икономическа система.
Икономически експлициент
Входен икономически ингредиент

Прав икономически стратификатор
(икономически импликатор)
Експлицитна стратификационна икономическа имплицираност
(икономическа интензивност)
Импликативна стратификационна креативна ингредиентна предавателна
икономическа функция

Икономически имплициент
Изходен икономически ингредиент
Фиг. 1. Имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система при прав икономически стратификатор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономически експлициент
Входен икономически ингредиент

Обратен икономически стратификатор
(икономически експликатор)
Имплицитна стратификационна икономическа експлицираност
(икономическа опредметеност)
Експликативна стратификационна
абсорбционна ингредиентна предавателна икономическа функция

Икономически имплициент
Изходен икономически ингредиент
Фиг. 2. Имплицитно-дефинирана ингредиентна
икономическа система при обратен икономически
стратификатор

Според ингредиентната икономическа обратимост се разграничават имплицитно-дефинирана зададена ингредиентна икономическа система*
(implicitly-defined given ingrediental economic system), имплицитнодефинирана начална ингредиентна икономическа система* (implicitlydefined initial ingrediental economic system) и имплицитно-дефинирана инверсна ингредиентна икономическа система* (implicitly-defined inverse
ingrediental economic system). Когато не е посочено друго, под имплицитнодефинирана ингредиентна икономическа система обикновено се подразбира
имплицитно-дефинираната начална (покриваща се със зададената) ингредиентна икономическа система. Разграниченията, които се правят между експлицитното и имплицитното дефиниране на икономическите системи, между началната и инверсната икономическа система и между правия и обратния икономически стратификатор (между правия и обратния стратификационен икономически оператор) се основават върху различни критерии и са различни
класификации, които не трябва да се отъждествяват.
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа абстрахируемост се разграничават: имплицитно-дефинирана стратифицирана икономическа система*
(implicitly-defined stratified economic system), имплицитно-дефинирана същностно-стратифицирана икономическа система* (implicitly-defined
essentially-stratified economic system) [имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система* (implicitly-defined dispositional economic
system)], имплицитно-дефинирана съдържателно-стратифицирана икономическа система* (implicitly-defined contentially-stratified economic system)
[имплицитно-дефинирана специфичностна икономическа система*
(implicitly-defined specificitical economic system)], имплицитно-дефинирана
проявено-стратифицирана икономическа система* (implicitly-defined
manifestedly-stratified economic system), имплицитно-дефинирана същинностратифицирана икономическа система* (implicitly-defined matterallystratified
economic
system),
имплицитно-дефинирана
консидерностратифицирана икономическа система* (implicitly-defined considerationally-stratified economic system), имплицитно-дефинирана характеристичностратифицирана икономическа система* (implicitly-defined characteristically-stratified economic system). Към имплицитно-дефинираните ингредиентни
икономически системи спадат още и имплицитно-дефинираните квазистратисубстанциални икономически системи (в т.ч. и имплицитнодефинираната квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система). Вж. компонентна конверсия на ингредиентната икономическа система.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
имплицитно-дефинирана икономическа система се конституират още и съответстващите на последната понятия за имплицитно-дефинирана ингредиентна консуматорска система* (implicitly-defined ingrediental consumptionary
system), имплицитно-дефинирана ингредиентна стопанска система*
(implicitly-defined
ingrediental
protoeconomic
system),
имплицитнодефинирана ингредиентна пазарно-икономическа система* (implicitlydefined ingrediental marketly-economic system) и имплицитно-дефинирана ингредиентна финансово-пазарно-икономическа система* (implicitly-defined
ingrediental financially-marketly-economic system). Общо за всички тях е понятието за имплицитно-дефинирана ингредиентна поддържаща система*
(implicitly-defined ingrediental sustenance /sustaining/ system) (за имплицитнодефинирана ингредиентна система при поддържането).
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИМПЛИЦИТНО-ДЕФИНИРАНА КВАЗИ-ДИСПОЗИЦИОННА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (implicitly-defined
quasi-dispositional reproductional economic system), напрегнато-дефинирана
квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система, (*) – общо понятие за имплицитно-насочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система и имплицитно-противонасоченодефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система
(вж. имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система). Разновидност е на имплицитно-дефинираната квази-стратисубстанциална икономическа система. Тя трансформира феноменния възпроизводствен икономически запас (ресурсен или резултатен), който е неин входен икономически ингредиент, в същностен възпроизводствен икономически запас (резултатен или
ресурсен), който е неин изходен икономически ингредиент. Икономически оператор (икономически ингредиентор) на тази трансформация е диспозиционната възпроизводствена икономическа напрегнатост, чиито разновидности са
диспозиционната възпроизводствена икономическа използваемост и диспозиционната възпроизводствена икономическа наситеност (в т.ч. средната диспозиционна възпроизводствена икономическа напрегнатост, чиито разновидности са средната диспозиционна възпроизводствена икономическа използваемост и средната диспозиционна възпроизводствена икономическа наситеност, и пределната диспозиционна възпроизводствена икономическа напрегнатост, чиито разновидности са пределната диспозиционна възпроизводствена икономическа използваемост и диспозиционна възпроизводствена пределната икономическата наситеност). Диспозиционната възпроизводствена
икономическа напрегнатост показва какво количество същностен възпроизводствен икономически запас (ресурсен или резултатен) съответствува на единица феноменен възпроизводствен икономически запас (резултатен или ресурсен) и изпълнява ролята на имплицитно-дефинирана диспозиционна възпроизводствена ингредиентна предавателна икономическа функция на разглежданата система.
В рамките на стратифицираната възпроизводствена икономическа система и в съответствие с ингредиентната икономическа абстрахируемост освен имплицитно-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система се конституират още и съответстващите на последната понятия за имплицитно-дефинирана квази-специфичностна възпроизводствена
икономическа система* (implicitly-defined quasi-specificitical reproductional
economic system), имплицитно-дефинирана квази-проявена възпроизводст24
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вена
икономическа
система*
(implicitly-defined
quasi-manifested
reproductional economic system), имплицитно-дефинирана квази-същинна
възпроизводствена икономическа система* (implicitly-defined quasi-matterial
reproductional economic system), имплицитно-дефинирана квази-консидерна
възпроизводствена икономическа система* (implicitly-defined quasiconsiderational reproductional economic system) и имплицитно-дефинирана
квази-характеристична възпроизводствена икономическа система* (implicitly-defined quasi-characteristic reproductional economic system).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
имплицитно-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система се конституират още и съответстващите на последната понятия
за имплицитно-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена консуматорска система* (implicitly-defined quasi-dispositional reproductional
consumptionary system), имплицитно-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена стопанска система* (implicitly-defined quasi-dispositional
reproductional protoeconomic system), имплицитно-дефинирана квазидиспозиционна възпроизводствена пазарно-икономическа система*
(implicitly-defined quasi-dispositional reproductional marketly-economic system) и
имплицитно-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена финансово-пазарно-икономическа система* (implicitly-defined quasi-dispositional
reproductional financially-marketly-economic system). Общо за всички тях е понятието за имплицитно-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена поддържаща система* (implicitly-defined quasi-dispositional reproductional sustenance /sustaining/ system) (за имплицитно-дефинирана квазидиспозиционна възпроизводствена система при поддържането).
ИМПЛИЦИТНО-ДЕФИНИРАНА КВАЗИ-ДИСПОЗИЦИОННА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (implicitly-defined
quasi-dispositional reproductional economic system) (ки) – във:
имплицитно-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
имплицитно-насочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
имплицитно-противонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система.
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИМПЛИЦИТНО-ДЕФИНИРАНА КВАЗИ-СТРАТИСУБСТАНЦИАЛНА
ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (implicitly-defined quasi-stratisubstantial
economic system), напрегнато-дефинирана квази-стратисубстанциална
икономическа система, (*) – общо понятие за имплицитно-насоченодефинирана квази-стратисубстанциална икономическа система и имплицитно-противонасочено-дефинирана квази-стратисубстанциална икономическа
система (вж. имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система).
Тя трансформира икономическия експлициент (антецедентен или консеквентен), който е неин входен икономически ингредиент, в икономически имплициент (консеквентен или антецедентен), който е неин изходен икономически
ингредиент. Икономически оператор (икономически ингредиентор) на тази
трансформация е икономическата напрегнатост, чиито разновидности са
икономическата използваемост и икономическата наситеност (в т.ч.
средната икономическа напрегнатост, чиито разновидности са средната
икономическа използваемост и средната икономическата наситеност, и пределната икономическа напрегнатост, чиито разновидности са пределната
икономическа използваемост и пределната икономическата наситеност).
Икономическата напрегнатост показва какво количество икономически имплициент (консеквентен или антецедентен) съответствува на единица икономически експлициент (антецедентен или консеквентен) и изпълнява ролята на
имплицитно-дефинирана стратисубстанциална ингредиентна предавателна
икономическа функция на разглежданата система.
Когато се приложи ингредиентната икономическа абстрахируемост, се
конституират посочените в табл. 1 разновидности на имплицитнодефинираната квази-стратисубстанциална икономическа система. Сред тях
важно
място
заема
имплицитно-дефинираната
квази-същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система, наречена още
имплицитно-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система. Тя е предимно коментираната в настоящото издание.
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на имплицитно-дефинираната квазистратисубстанциална икономическа система според критерия на ингредиентната
икономическа абстрахируемост
Имплицитнодефинирана квазистратисубстанциална
икономическа
система

Имплицитнодефинирана квазистратифицирана
сметна
икономическа
система

Имплицитнодефинирана квазистратифицирана
възпроизводствена
икономическа
система

Имплицитнодефинирана квазидиспозиционна
субстанциална
икономическа
система

Имплицитнодефинирана квазидиспозиционна
сметна
икономическа
система

Имплицитнодефинирана квазидиспозиционна
възпроизводствена
икономическа
система

Имплицитнодефинирана квазиспецифичностна
субстанциална
икономическа
система

Имплицитнодефинирана квазиспецифичностна
сметна
икономическа
система

Имплицитнодефинирана квазиспецифичностна
възпроизводствена
икономическа
система

Имплицитнодефинирана квазипроявена
субстанциална
икономическа
система

Имплицитнодефинирана квазипроявена
сметна
икономическа
система

Имплицитнодефинирана квазипроявена
възпроизводствена
икономическа
система

Имплицитнодефинирана квазисъщинна
субстанциална
икономическа
система

Имплицитнодефинирана квазисъщинна
сметна
икономическа
система

Имплицитнодефинирана квазисъщинна
възпроизводствена
икономическа
система
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Имплицитнодефинирана квазиконсидерна
субстанциална
икономическа
система

Имплицитнодефинирана квазиконсидерна
сметна
икономическа
система

Имплицитнодефинирана квазиконсидерна
възпроизводствена
икономическа
система

Имплицитнодефинирана квазихарактеристична
субстанциална
икономическа
система

Имплицитнодефинирана квазихарактеристична
сметна
икономическа
система

Имплицитнодефинирана квазихарактеристична
възпроизводствена
икономическа
система

В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
имплицитно-дефинирана квази-стратисубстанциална икономическа система се
конституират още и съответстващите на последната понятия за имплицитнодефинирана квази-стратисубстанциална консуматорска система*
(implicitly-defined quasi-stratisubstantial consumptionary system), имплицитнодефинирана квази-стратисубстанциална стопанска система* (implicitlydefined quasi-stratisubstantial protoeconomic system), имплицитно-дефинирана
квази-стратисубстанциална пазарно-икономическа система* (implicitlydefined quasi-stratisubstantial marketly-economic system) и имплицитнодефинирана
квази-стратисубстанциална
финансово-пазарноикономическа система* (implicitly-defined quasi-stratisubstantial financiallymarketly-economic system). Общо за всички тях е понятието за имплицитнодефинирана квази-стратисубстанциална поддържаща система* (implicitly-defined quasi-stratisubstantial sustenance /sustaining/ system) (за имплицитнодефинирана квази-стратисубстанциална система при поддържането).
ИМПЛИЦИТНО-ДЕФИНИРАНА КВАЗИ-СТРАТИСУБСТАНЦИАЛНА
ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (implicitly-defined quasi-stratisubstantial
economic system) (ки) – във:
имплицитно-дефинирана квази-стратисубстанциална икономическа система;
имплицитно-насочено-дефинирана квази-стратисубстанциална икономическа система;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------имплицитно-противонасочено-дефинирана квази-стратисубстанциална
икономическа система.
ИМПЛИЦИТНО-ДЕФИНИРАНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (implicitly-defined production economic system) (ки) – във:
имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена икономическа
система;
имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-полезностна имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-полезностна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-полезностна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-стойностна имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-стойностна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-стойностна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-ценностна имплицитно-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-ценностна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна
производствена икономическа система;
специфично-ценностна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
трудово-факторна
специфично-полезностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
трудово-факторна
специфично-стойностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
трудово-факторна
специфично-ценностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
физическо-факторна специфично-полезностна имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------физическо-факторна специфично-стойностна имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
физическо-факторна
специфично-ценностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система.
ИМПЛИЦИТНО-ДЕФИНИРАНА СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА
ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (implicitlydefined essentially-stratified reproductional economic system), напрегнатодефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система, (*)
– общо понятие за имплицитно-насочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система и имплицитнопротивонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система (вж. имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система). Разновидност е на същностно-стратифицираната възпроизводствена икономическа система, а от там – и на стратисубстанциалната икономическа система. Централно за нея е понятието за диспозиционна
възпроизводствена икономическа напрегнатост (която от своя страна е икономически оператор на имплицитно-дефинираната квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система). Имплицитно-дефинираната квазидиспозиционна възпроизводствена икономическа система е подсистема на имплицитно-дефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система. Разновидности на диспозиционната възпроизводствена
икономическа напрегнатост са диспозиционната възпроизводствена икономическа използваемост и диспозиционната възпроизводствена икономическа наситеност (в т.ч. средната диспозиционна възпроизводствена икономическа
напрегнатост, чиито разновидности са средната диспозиционна възпроизводствена икономическа използваемост и средната диспозиционна възпроизводствена икономическа наситеност, и пределната диспозиционна възпроизводствена икономическа напрегнатост, чиито разновидности са пределната
диспозиционна възпроизводствена икономическа използваемост и диспозиционна възпроизводствена пределната икономическата наситеност). Диспозиционната възпроизводствена икономическа напрегнатост показва какво количество същностен възпроизводствен икономически запас (ресурсен или резултатен) съответствува на единица феноменен възпроизводствен икономически
запас (резултатен или ресурсен) и изпълнява ролята на имплицитнодефинирана диспозиционна възпроизводствена ингредиентна предавателна
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа функция на имплицитно-дефинираната квази-диспозиционна
възпроизводствена икономическа система.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
имплицитно-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система се конституират още и съответстващите на последната понятия за имплицитно-дефинирана същностно-стратифцирана възпроизводствена консуматорска система* (implicitly-defined essentially-stratified
reproductional consumptionary system), имплицитно-дефинирана същностностратифцирана възпроизводствена стопанска система* (implicitly-defined
essentially-stratified reproductional protoeconomic system), имплицитнодефинирана същностно-стратифцирана възпроизводствена пазарноикономическа система* (implicitly-defined essentially-stratified reproductional
marketly-economic system) и имплицитно-дефинирана същностностратифцирана възпроизводствена финансово-пазарно-икономическа система* (implicitly-defined essentially-stratified reproductional financially-marketlyeconomic system). Общо за всички тях е понятието за имплицитнодефинирана същностно-стратифцирана възпроизводствена поддържаща
система* (implicitly-defined essentially-stratified reproductional sustenance
/sustaining/ system) (за имплицитно-дефинирана същностно-стратифицирана
възпроизводствена система при поддържането).
ИМПЛИЦИТНО-ДЕФИНИРАНА СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА
ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (implicitly-defined essentially-stratified economic system) (ки) – във:
имплицитно-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система;
имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система;
имплицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана
възпроизводствена икономическа система.
ИМПЛИЦИТНО-НАСОЧЕНО-ДЕФИНИРАНА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА
ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (implicitly-purposely-defined reproductional
economic system) (ки) – във:
имплицитно-насочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
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до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система.
ИМПЛИЦИТНО-НАСОЧЕНО-ДЕФИНИРАНА
ДИСПОЗИЦИОННА
ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (implicitly-purposely-defined dispositional
economic system) (ки) – във:
имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
имплицитно-насочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
специфично-полезностна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-стойностна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-ценностна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна
производствена икономическа система;
трудово-факторна
специфично-полезностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
трудово-факторна
специфично-стойностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
трудово-факторна
специфично-ценностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
физическо-факторна специфично-полезностна имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
физическо-факторна специфично-стойностна имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
физическо-факторна
специфично-ценностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система.
ИМПЛИЦИТНО-НАСОЧЕНО-ДЕФИНИРАНА
ДИСПОЗИЦИОННА
ПРОИЗВОДСТВЕНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА*
(implicitlypurposely-defined dispositional production economic system) (*) – същностностратифицирана производствена икономическа система* (essentiallystratified production economic system) [диспозиционна производствена икономическа система* (dispositional production economic system)] Srzrs..esfe..(pp ) от първи
ранг (вж. ранжиране на икономическите системи), която едновременно е имплицитно-дефинирана същностно-стратифицирана икономическа система
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до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система) и насочено-дефинирана производствена икономическа система (вж. насоченодефинирана ингредиентна икономическа система); същото като феноменносъщностна ресурсно-резултатна производствена икономическа система*
(phenomenal-essential resource-resultive production economic system); разновидност
на
имплицитно-насочено-дефинираната
същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система. Централно за
системата Srzrs..esfe..(pp ) е понятието за диспозиционна производствена икономичес-

ка използваемост Zr(f)z(e).(p) (в т.ч. средната диспозиционна производствена
икономическа използваемост AZr(f)z(e).(p) и пределната диспозиционна производствена икономическа използваемост MZr(f)z(e).(p)).
Основни положения на имплицитно-насочено-дефинираната диспозиционна производствена икономическа система
Имплицитно-насочено-дефинираната диспозиционна производствена
икономическа система Srzrs..esfe..(pp ) (фиг. 1) е йерархична икономическа система,
композирана на две стратификационни равнища – феноменно и същностно
(вж. йерархична многоравнищна икономическа система). От една страна,
системата Srzrs..esfe..(pp ) включва две насочено-дефинирани производствени икономически системи* (purposely-defined production economic system) [същото
като ресурсно-резултатни производствени икономически системи* (resource-resultive production economic systems)]. Първата е феноменната насочено-дефинирана производствена икономическа система* (phenomenal
purposely-defined production economic system) [същото като феноменна ресурсно-резултатна производствена икономическа система* (phenomenal resource-resultive production economic system)] Srrs((f f)).z (pf ).( p ) . Тя е феноменното равнище на имплицитно-насочено-дефинираната диспозиционна производствена
икономическа система Srzrs..esfe..(pp ) и нейното операторно уравнение е
Srrs((f f)).z (pf ).( p ) ≡ {z ( f )( p ) = Pr ( f ) z ( f ).( p ) (r ( f )( p ))}.

Втората е същностната насочено-дефинирана производствена икономическа система* (essential purposely-defined production economic system) [същото като същностна ресурсно-резултатна производствена икономическа
система* (essential resource-resultive production economic system)] Srsr ((ee)).z (pe ).( p ) .
Тя е същностното равнище на имплицитно-насочено-дефинираната диспози33
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ционна възпроизводствена икономическа система Srzrs..esfe..(pp ) и нейното операторно уравнение е
Srsr ((ee)).z (pe ).( p ) ≡ {z (e)( p ) = Pr ( e ) z ( e ).( p ) (r (e)( p ))}.

S esf ((zz)).ep( z ).( p )

Sesf ((rr)).ep( r ).( p )

S rrs((f f)).z (pf ).( p )

r(f)(p) = f(r)(p)

If(r)e(r).(p)

S rrs((ee)).z (pe ).( p )

z(f)(p) = f(z)(p)

Pr(f)z(f).(p)

r(e)(p) = e(r)(p)

Zr(f)z(e).(p)

If(z)e(z) (p)

Pr(e)z(e).(p)

z(e)(p) = e(z)(p)

Фиг. 1. Имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система

От друга страна, системата Srzrs..esfe..(pp ) включва две производственоимплицитно-дефинирани
диспозиционни
икономически
системи*
(poroduction-implicitly-defined dispositional economic systems) [същото като
производствено-феноменно-същностни икономически системи* (poroduction-phenomenal-essential economic systems)]. Първата е производственоресурсната имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система* (poroduction-resource implicitly-defined dispositional economic system) [същото като производствено-ресурсна феноменно-същностна икономическа
система* (poroduction-resource phenomenal-essential economic system)
Sesf ((rr)).(e (pr )).( p ) . Тя е ресурсната форма на имплицитно-насочено-дефинираната
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------диспозиционна производствена икономическа система Srzrs..esfe..(pp ) и нейното операторно уравнение е
Sesf ((rr)).ep( r ).( p ) ≡ {e(r )( p ) = I f ( r ) e ( r ).( p ) ( f (r )( p))}.

Втората е производствено-резултатната имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система* (poroduction-resultive implicitly-defined
dispositional economic system) [същото като производствено-резултатна феноменно-същностна икономическа система* (poroduction-resultive phenomenal-essential economic system) Sesf ((zz)).ep( z ).( p ) . Тя е резултатната форма на имплицитно-насочено-дефинираната диспозиционна производствена икономическа
система Srzrs..esfe..(pp ) и нейното операторно уравнение е
Sesf ((zz)).ep( z ).( p ) ≡ {e( z )( p ) = I f ( z ) e ( z ).( p ) ( f ( z )( p ))}.

С Pr(f)z(f).(p) е означена феноменната производствена резултатна производителност на икономическия ресурс при феноменната насочено-дефинирана
производствена икономическа система Srrs((f f)).z (pf ).( p ) (вж. феноменна възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс (при
имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система), възпроизводствена икономическа производителност и резултатна производителност на икономическия ресурс, на които тя е разновидност). Икономическата величина Pr(f)z(f).(p) показва какъв размер
феноменен производствен икономически резултат [чиято обща величина е
z(f)(p)] при икономическата система Srrs((f f)).z (pf ).( p ) се индуцира (се създава, се
твори) от (респ. съответствува на) единица феноменен производствен икономически ресурс [чиято обща величина е r(f)(p)] при същата тази система
Srrs((f f)).z (pf ).( p ) . Нейни (на Pr(f)z(f).(p)) разновидности са (1) средната феноменна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс
APr(f)z(f).(p) [вж. средна феноменна възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс (също), средна възпроизводствена икономическа производителност и средна резултатна производителност на икономическия ресурс, на които тя е разновидност] и (2) пределната феноменна
производствена резултатна производителност на икономическия ресурс
MPr(f)z(f).(p) [вж. пределна феноменна възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс (също), пределна възпроизводствена
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа производителност и пределна резултатна производителност
на икономическия ресурс, на които тя е разновидност]. Средната феноменна
производствена резултатна производителност на икономическия ресурс
APr(f)z(f).(p) показва средно какъв размер феноменен производствен икономически резултат се индуцира (се създава, се твори) от (респ. съответствува на) единица феноменен производствен икономически ресурс при системата
Srrs((f f)).z (pf ).( p ) . Пределната феноменна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс MPr(f)z(f).(p) показва какво е нарастването на
феноменния производствен икономически резултат, което при постоянни други условия е породено от (съответствува на) единица нарастване на феноменния производствен икономически ресурс при същата система.
С Pr(e)z(e).(p) е означена същностната производствена резултатна производителност на икономическия ресурс при същностната насочено-дефинирана
производствена икономическа система Srrs((ee)).z (pe ).( p ) [вж. същностна възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс (при
имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система), възпроизводствена икономическа производителност и резултатна производителност на икономическия ресурс, на които тя също е разновидност]. Икономическата величина Pr(e)z(e).(p) показва какъв
размер същностен производствен икономически резултат [чиято обща величина е z(e)(p)] при икономическата система Srrs((ee)).z (pe ).( p ) се индуцира (се създава, се
твори) от (респ. съответствува на) единица същностен производствен икономически ресурс [чиято обща величина е r(e)(p)] при същата тази система
Srsr ((ee)).z (pe ).( p ) . Нейни (на Pr(e)z(e).(p)) разновидности са (1) средната същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс
APr(e)z(e).(p) [вж. средна същностна възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс (също), средна възпроизводствена икономическа производителност и средна резултатна производителност на икономическия ресурс, на които тя също е разновидност] и (2) пределната същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс MPr(e)z(e).(p) [вж. пределна същностна възпроизводствена резултатна
производителност на икономическия ресурс (също), пределна възпроизводствена икономическа производителност и пределна резултатна производителност на икономическия ресурс, на които тя също е разновидност)]
Средната същностна производствена резултатна производителност на иконо36
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия ресурс APr(e)z(e).(p) показва средно какъв размер същностен производствен икономически резултат се индуцира (се създава, се твори) от (респ. съответствува на) единица същностен производствен икономически ресурс при
системата Srsr ((ee)).z (pe ).( p ) . Пределната същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс MPr(e)z(e).(p) показва какво е нарастването (прираста) на същностния производствен икономически резултат, което
при постоянни други условия е породено от (съответствува на) единица нарастване на същностния производствен икономически ресурс при същата система.
С If(r)e(r).(p) е означена производствено-ресурсната същностна интензивност на икономическото явление при производствено-ресурсната имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система Sesf ((rr)).ep( r ).( p ) (вж. ресурсна
същностна интензивност на икономическото явление, диспозиционална икономическа интензивност и същностна интензивност на икономическото явление, на които тя е разновидност). Икономическата величина If(r)e(r).(p) показва
какъв размер същностен производствен икономически ресурс [чиято обща величина е e(r)(p)] при икономическата система Sesf ((rr)).ep( r ).( p ) се съдържа в (се индуцира от, съответствува на) единица феноменен производствен икономически
ресурс [чиято обща величина е f(r)(p)] при същата тази система Sesf ((rr)).ep( r ).( p ) .
Нейни (на If(r)e(r).(p)) разновидности са (1) средната производствено-ресурсна
същностна интензивност на икономическото явление AIf(r)e(r).(p) (вж. Средна
Ресурсна Същностна Интензивност На Икономическото Явление, средна
диспозиционална икономическа интензивност и средна същностна интензивност на икономическото явление, на които тя е разновидност] и (2) пределната производствено-ресурсна същностна интензивност на икономическото
явление MIf(r)e(r).(p) (вж. пределна ресурсна същностна интензивност на икономическото явление, пределна диспозиционална икономическа интензивност и
пределна същностна интензивност на икономическото явление, на които тя е
разновидност]. Средната производствено-ресурсна същностна интензивност на
икономическото явление AIf(r)e(r).(p) показва средно какъв размер същностен
производствен икономически ресурс се съдържа в (се индуцира от, съответствува на) единица феноменен производствен икономически ресурс при системата Sesf ((rr)).ep( r ).( p ) . Пределната производствено-ресурсна същностна интензивност на икономическото явление AIf(r)e(r).(p) показва какво е нарастването
(прираста) на същностния производствен икономически ресурс, което при пос-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тоянни други условия е породено от (съответствува на) единица нарастване на
феноменния производствен икономически ресурс при същата система.
С If(z)e(z).(p) е означена производствено-резултатната същностна интензивност на икономическото явление при производствено-резултатната имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система Sesf ((zz)).ep( z ).( p ) (вж. резултатна същностна интензивност на икономическото явление, диспозиционна икономическа интензивност и същностна интензивност на икономическото явление, на които тя също е разновидност). Икономическата величина
If(z)e(z).(p) показва какъв размер същностен производствен икономически резултат [чиято обща величина е e(z)(p)] при икономическата система Sesf ((zz)).ep( z ).( p ) се
съдържа в (се индуцира от, съответствува на) единица феноменен възпроизводствен икономически резултат [чиято обща величина е f(z)(p)] при същата
тази система Sesf ((zz)).ep( z ).( p ) . Нейни (на If(z)e(z).(p)) разновидности са (1) средната
производствено-резултатна същностна интензивност на икономическото
явление AIf(z)e(z).(p) (вж. средна резултатна същностна интензивност на икономическото явление, средна диспозиционална икономическа интензивност и
средна същностна интензивност на икономическото явление, на които тя също е разновидност) и (2) пределната производствено-резултатна същностна
интензивност на икономическото явление MIf(z)e(z) (p) (вж. пределна резултатна
същностна интензивност на икономическото явление, пределна диспозиционална икономическа интензивност и пределна същностна интензивност на
икономическото явление, на които тя също е разновидност). Средната производствено-резултатна същностна интензивност на икономическото явление
AIf(z)e(z).(p) показва средно какъв размер същностен производствен икономически резултат се съдържа в (се индуцира от, съответствува на) единица феноменен производствен икономически резултат при системата Sesf ((zz)).ep( z ).( p ) . Пределната производствено-резултатна същностна интензивност на икономическото
явление AIf(z)e(z).(p) показва какво е нарастването (прираста) на същностния
производствен икономически резултат, което при постоянни други условия е
породено от (съответствува на) единица нарастване на феноменния производствен икономически резултат при същата система.
Диспозиционната производствена икономическа използваемост Zr(f)z(e).(p)
показва какъв размер същностен производствен икономически резултат [чиято
обща величина е z(e)(p) = e(z)(p)] се индуцира (се създава) от (респ. съответствува на) единица феноменен производствен икономически ресурс [чиято обща
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------величина е r(f)(p) = f(r)(p)] в разглежданата имплицитно-насочено-дефинирана
диспозиционна производствена икономическа система Srzrs..esfe..(pp ) . Това положение е онагледено на фиг. 2. Забелязват се две важни зависимости (вж. и фиг.
1).

r(f)(p) = f(r)(p)

z(e)(p) = e(z)(p)

Zr(f)z(e).(p)

Фиг. 2. Диспозиционна производствена икономическа използваемост при имплицитно-насочено-дефинираната диспозиционна
производствена икономическа система

Първо, диспозиционната производствена икономическа използваемост
Zr(f)z(e).(p) е равна на произведението на феноменната производствена резултатна
производителност на икономическия ресурс Pr(f)z(f).(p) с производственорезултатната същностна интензивност на икономическото явление If(z)e(z).(p), т.е.
Zr(f)z(e).(p) = Pr(f)z(f).(p) . If(z)e(z).(p). Затова, когато производствено-резултатната същностна интензивност на икономическото явление If(z)e(z).(p) е равна на единица,
тогава диспозиционната производствена икономическа използваемост Zr(f)z(e).(p)
е равна на феноменната производствена резултатна производителност на икономическия ресурс Pr(f)z(f).(p), а когато феноменната производствена резултатна
производителност на икономическия ресурс Pr(f)z(f).(p) е равна на единица, тогава
диспозиционната производствена икономическа използваемост Zr(f)z(e).(p) е равна на производствено-резултатната същностна интензивност на икономическото явление If(z)e(z).(p). Тези съотношения са еквивалентни на положението, че
феноменната производствена резултатна производителност на икономическия
ресурс е равна на съотношението между диспозиционната производствена
икономическа използваемост и производствено-резултатната същностна интензивност на икономическото явление, т.е. че Pr(f)z(f).(p) = Zr(f)z(e).(p) : If(z)e(z).(p). Така
се стига до твърдението, че при постоянни други условия [при постояннен феноменен производствен икономически ресурс r(f)(p) = f(r)(p) и постоянен същностен производствен икономически резултат z(e)(p) = e(z)(p) и при постоянно
Zr(f)z(e).(p)] нарастването на производствено-резултатната същностна интензивност на икономическото явление If(z)e(z).(p) обуславя намаляване на феноменната
производстена резултатна производителност на икономическия ресурс
Pr(f)z(f).(p), тъй като при дадена начална позиция r(f)(p) = f(r)(p) същият краен резултат z(e)(p) = e(z)(p) при увеличаване на производствено-резултатната същ39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностна интензивност (при увеличаване на ползването на феноменния производствен резултат, значи при увеличаване на извличането на полезния същностен ефект от единица феноменен производствено-резултатен икономически
ингредиент) може да се получи само при намаляване на феноменната производствена резултатна производителност, т.е. извършва се еквивалентно заместване на феноменна производствена резултатна производителност с производствено-резултатна същностна интензивност. При обратни изменения се извършва еквивалентно заместване на производствено-резултатна същностна
интензивност с феноменна производствена резултатна производителност.
Второ, диспозиционната производствена икономическа използваемост
Zr(f)z(e).(p) е равна още и на произведението на същностната производствена резултатна производителност на икономическия ресурс Pr(e)z(e).(p) с ресурсната
производствено-същностна интензивност на икономическото явление If(r)e(r).(p),
т.е. Zr(f)z(e).(p) = Pr(e)z(e).(p) . If(r)e(r).(p). Затова, когато производствено-ресурсната
същностна интензивност на икономическото явление If(r)e(r).(p) е равна на единица, тогава диспозиционната производствена икономическа използваемост
Zr(f)z(e).(p) е равна на същностната производствена резултатна производителност
на икономическия ресурс Pr(e)z(e).(p), а когато същностната производствена резултатна производителност на икономическия ресурс Pr(e)z(e).(p) е равна на единица, тогава диспозиционната производствена икономическа използваемост
Zr(f)z(e).(p) е равна на производствено-ресурсната същностна интензивност на
икономическото явление If(r)e(r).(p). Тези съотношения са еквивалентни на положението, че същностната производствена резултатиа производителност на
икономическия ресурс е равна на съотношението между диспозиционната
производствена икономическа използваемост и производствено-ресурсната
същностна интензивност на икономическото явление, т.е. че Pr(e)z(e).(p) = Zr(f)z(e).(p)
: If(r)e(r).(p). Така се стига и до твърдението, че при постоянни други условия [при
постояннен производствен феноменен икономически ресурс r(f)(p) = f(r)(p) и
постоянен производствен същностен икономически резултат z(e)(p) = e(z)(p) и
при постоянно Zr(f)z(e).(p)] нарастването на производствено-ресурсната същностна интензивност на икономическото явление If(r)e(r).(p) обуславя намаляване на
същностната производствена резултатна производителност на икономическия
ресурс Pr(e)z(e).(p), тъй като при дадена начална позиция r(f)(p) = f(r)(p) същият
краен резултат z(e)(p) = e(z)(p) при увеличаване на производствено-ресурсната
същностна интензивност (при увеличаване на ползването на феноменния производствен ресурс, значи при увеличаване на извличането на полезния същностен ефект от единица феноменен производствен ресурсен икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиент) може да се получи само при намаляване на същностната производствена резултатна производителност, т.е. извършва се еквивалентно заместване на същностна производствена резултатна производителност с ресурсна
производствено-същностна интензивност. При обратни изменения се извършва еквивалентно заместване на производствено-ресурсна същностна интензивност със същностна производствена резултатна производителност.
Средната диспозиционна производствена икономическа използваемост
AZr(f)z(e).(p) показва средно какъв размер същностен производствен икономически резултат [чиято обща величина е z(e)(p) = e(z)(p)] се индуцира (се създава)
от (респ. съответствува на) единица феноменен производствен икономически
ресурс [чиято обща величина е r(f)(p) = f(r)(p)] в разглежданата имплицитнонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система
Srzrs..esfe..(pp ) . Величината AZr(f)z(e) отговаря на формулата
z (e)( p ) = AZ r ( f ) z ( e ).( p ) r ( f )( p ), респ . AZ r ( f ) z ( e ).( p ) =

z (e)( p)
.
r ( f )( p )

Пределната диспозиционна производствена икономическа използваемост
MZr(f)z(e).(p) на същата система Srzrs..esfe..(pp ) показва нарастването (прираста) на
същностния производствен икономически резултат z(e)(p), породено при постоянни други условия от единица нарастване на феноменния производствен
икономически ресурс r(f)(p). Следователно
r ( f )( p ) 0

z (e)( p ) =

∫ MZ r ( f ) z (e).( p ) dr ( f )( p),

респ . MZ r ( f ) z ( e ).( p ) =

r ( f )( p ) = 0

dz (e)( p )
.
dr ( f )( p )

Пределната диспозиционна производствена икономическа използваемост
MZr(f)z(e).(p) е съотношението между диференциалното нарастване на същностния производствен икономически резултат z(e) и диференциалното нарастване
на феноменния производствен икономически ресурс r(f)(p) и е функция на
r(f)(p).
Съотношението между пределната и средната диспозиционна производствена икономическа използваемост е еластичността на същностния производствен икономически резултат към феноменния производсгвен икономически ресурс* (elasticity of essential production economic result to phenomenal
production economic resource) ELr(f)z(e).(p) при имплицитно-насочено-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дефинираната диспозиционна производствена икономическа система Srzrs..esfe..(pp ) .
Тя се определя по формулата
EL r ( f ) z ( e ).( p ) = MZ r ( f ) z ( e ).( p ) : AZ r ( f ) z ( e ).( p ) =
=

dz (e)( p ) z (e)( p ) dz (e)( p ) dr ( f )( p )
:
=
:
.
dr ( f )( p ) r ( f )( p ) z (e)( p ) r ( f )( p )

При постоянни други условия еластичността от вида ELr(f)z(e).(p) показва с колко
процента се променя същностният производствен икономическия резултат
z(e)(p) при един процент промяна на феноменния производствен ресурс r(f)(p)
при системата Srsrz..esfe..(pp ) .

Имплицитно-насочено-дефинираната диспозиционна производствена
икономическа система в нейната цялост
Имплицитно-насочено-дефинираната диспозиционна производствена
икономическа система в нейната цялост (ингредиентна икономическа система
от първи ранг) Srsrz..esfe..(pp ) е показана на фиг. 3. В това си качество нейните входове са входни ингредиентни икономически системи от нулев ранг, изходите –
изходни ингредиентни икономически системи от нулев ранг [изобщо нейните
входове и изходи са метаикономически ингредиенти* (metaeconomic
ingredients)], и операторите – операторни ингредиентни икономически системи
от нулев ранг [те са метаикономически оператори* (metaeconomic operators)]
(вж. ранжиране на ингредиентнте икономически системи и метаикономическа система). Тогава системата Srzrs..esfe..(pp ) може да бъде построена и интерпретирана едновременно по два начина.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------S esf ((zz)).ep( z ).( p )

Sesf ((rr)).ep( r ).( p )

S rp(( fefe)).zp( fe ).( p )

S rrs((f f)).(z ( pf )).( p )

r(f)(p)=f(r)(p)

Pr(f)z(f).(p)

z(f)(p)=f(z)(p)

Sif( rz( rz).)pe ( rz ).( p )

If(r)e(r).(p)

Trz.fe.(p)

If(z)e(z).(p)

S rrs((ee)).z (pe ).( p )

r(e)(p)=e(r)(p)

Pr(e)z(e).(p)

z(e)(p)=e(z)(p)

Фиг. 3. Имплицитно-насочено-дефинираната диспозиционна производствена
икономическа система в нейната цялост

Първо, имплицитно-насочено-дефинираната диспозиционна производствена икономическа система Srzrs..esfe..(pp ) извършва производствено-феноменносъщностно ингредиентно икономическо преобразование от първи ранг*
(first-rank production-phenomenal-essential ingrediental economic transformation),
като с помощта на операторната интензивираща насочено-дефинирана производствена икономическа система* (intensifing purposely-defined production
economic system) [същото като интензивиращата ресурсно-резултатна производствена икономическа система* (intensifing resource-resultive production
economic system)] Sif( rz( rz).)pe ( rz ).( p ) трансформира входната феноменна насоченодефинирана производствена икономическа система* (phenomenal purposelydefined productional economic system) [същото като входна феноменна ресурсно-резултатна производствена икономическа система* (phenomenal resource-resultive production economic system)] Srrs((f f)).z (pf ).( p ) в изходната същностна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------насочено-дефинирана производствена икономическа система* (essential
purposely-defined reproductional economic system) [същото като изходна същностна ресурсно-резултатна производствена икономическа система*
(essential resource-resultive production economic system)] Srsr ((ee)).z (pe ).( p ) . Съответстващото на разглежданото икономическо преобразувание феноменносъщностно ресурсно-резултатно производствено операторно уравнение
от първи ранг* (first-rank phenomenal-essential resource-resultive production
operatorial equation) на системата Srzrs..esfe..(pp ) има вида
Srsrz..esfe..(pp ) ≡ {Srsr ((ee)).z (pe ).( p ) = Sif( rz( rz).)pe ( rz ).( p ) (Srrs((f f)).z (pf ).( p ) )}.

От своя страна в операторната интензивираща ресурсно-резултатна производствена икономическа система Sif( rz( rz).)pe ( rz ).( p ) се извършва интензивностно

ресурсно-резултатно производствено икономическо преобразование*
(intensity resource-resultive production economic transformation), при което с помощта на феноменно-същностнен ресурсно-резултатен производствен икономически оператор* (phenomenal-essential resource-resultive production
economic operator) Trz.fe.(p) производствено-ресурсната същностна интензивност
на икономическото явление If(r)e(r).(p) се трансформира в производственорезултатната същностна интензивност на икономическото явление If(z)e(z).(p).
Интензивностното ресурсно-резултатно производствено операторно
уравнение* (intensity resource-resultive production operatorial equation) на системата Sif( rz( rz) ) e ( rz ) е
Sif( rz( rz).)pe ( rz ).( p ) ≡ {I f ( z ) e ( z ).( p ) = Trz. fe.( p ) ( I f ( r ) e ( r ).( p ) )}

и на него отговаря интензивностното ресурсно-резултатно производствено икономическо изображение* (intensity resource-resultive production
economic mapping) Trz.fe.(p) : If(r)e(r).(p) → If(z)e(z).(p). Необходимо е да се отбележи
обстоятелството, че входът If(r)e(r).(p) на операторната икономическа система
Sif( rz( rz).)pe ( rz ).( p ) е операторът на производствено-ресурсната феноменно-същностна
икономическа система Sesf ((rr)).ep( r ).( p ) , а нейният изход If(z)e(z).(p) е операторът на
производствено-резултатната феноменно-същностна икономическа система
Sesf ((zz)).ep( z ).( p ) .
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Второ, имплицитно-насочено-дефинираната диспозиционна производствена икономическа система Srzrs..esfe..(pp ) извършва и ресурсно-резултатно производствено икономическо преобразование от първи ранг* (first-rank resourceresultive production economic transformation), като с помощта на операторната
производствено-продуцираща имплицитно-дефинирана диспозиционна
икономическа система* (production-producing implicitly-defined dispositional
economic system) [същото като операторна производствено-продуцираща феноменно-същностна икономическа система* (production-producing phenomenal-essential economic system)] Srp(( fefe)).z p( fe ).( p ) трансформира входната производствено-ресурсна имплицитно-дефинирани диспозиционни икономически системи* (production-resource implicitly-defined dispositional economic
system) [същото като входна производствено-ресурсна феноменносъщностна икономическа система* (production-resource phenomenal-essential
economic systems)] Sesf ((rr)).ep( r ).( p ) в изходната производствено-резултатна имплицитно-дефинирани диспозиционни икономически системи* (productionresultive implicitly-defined dispositional economic system) [същото като изходна
производствено-резултатна феноменно-същностна икономическа система* (production-resultive phenomenal-essential economic system)] Sesf ((zz)).ep( z ).( p ) . По
такъв начин тя преобразува производствено-ресурсните диспозционни
икономически отношения, съдържащи се в системата Sesf ((rr)).ep( r ).( p ) , в
производствено-резултатни диспозиционни икономически отношения,
съдържащи се в системата Sesf ((zz)).ep( z ). p . Съответстващото на разглежданото
икономическо
преобразувание
производствено-ресурсно-резултатно
феноменно-същностно операторно уравнение от първи ранг* (first-rank
production-resource-resultive phenomenal-essential operatorial equation) на
системата Srsrz..esfe..(pp ) има вида
Srsrz..esfe..(pp ) ≡ {Sesf ((zz)).ep( z ).( p ) = Srp(( fefe)).z p( fe ).( p ) (Sesf ((rr)).ep( r ).( p ) )}.
От своя страна в операторната производствено-продуцираща феноменносъщностна икономическа система Srp(( fefe)).z p( fe ).( p ) се извършва производствено-

производителностно феноменно-същностно икономическо преобразование* (production-productivity phenomenal-essential economic transformation), при
което с помощта на същия феноменно-същностен ресурсно-резултатен производствен икономически оператор Trz.fe.(p) феноменната производствена резултатна производителност на икономическия ресурс Pr(f)z(f) (p) се трансформира в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностната производствена резултатна производителност на икономическия
ресурс Pr(e)z(e).(p). Производствено-производителностното феноменносъщностно операторно уравнение* (production productivity phenomenalessential operatorial equation) на системата Srp(( fefe)).z p( fe ).( p ) е
Srp(( fefe)).z p( fe ).( p ) ≡ {Pr ( e ) z ( e ).( p ) = Trz. fe.( p ) ( Pr ( f ) z ( f ).( p ) )}

и на него отговаря производствено-производителностното феноменносъщностно икономическо изображение* (production-productivity phenomenalessential economic mapping) Trz.fe.(p) : Pr(f)z(f).(p) → Pr(e)z(e).(p). Необходимо е да се
отбележи обстоятелството, че входът Pr(f)z(f).(p) на операторната икономическа
система Srp(( fefe)).z p( fe ).( p ) е операторът на феноменната ресурсно-резултатна производствена икономическа система Srrs((f f)).z (pf ).( p ) , а нейният изход Pr(e)z(e).(p) е операторът на същностната ресурсно-резултатна производствена икономическа система Srsr ((ee)).z (pe ).( p ) .

Разновидности на имплицитно-насочено-дефинираната диспозиционна производствена икономическа система
Според формите на изразяване на икономическото богатство (според ингредиентната икономическа изразимост) имплицитно-насочено-дефинираната
същностно-стратифицирана производствена икономическа система Srsrz..esfe..(pp )
има многобройни разновидности. Например, това са (1) паричнонатуралната имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система* (monetary-natural implicitly-purposely) z ( mn ). f ( m ) e ( n ).( p )
defined dispositional production economic system) Srsr ((mn
, (2) паричmn ). es ( mn ). p

но-специфичната имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система* (monetary-specific implicitly-purposely). f ( m ) e ( s ).( p )
defined dispositional production economic system) Srsr ((msms)).z (esms( ms
, (3) нату). p
рално-ценностната имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна
производствена икономическа система* (natural-worth implicitly-purposely) z ( nw). f ( n ) e ( w).( p )
defined dispositional production economic system) Srrs((nw
, (4) специnw). es ( nw). p
фично-ценностната имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна
производствена икономическа система* (specific-worth implicitly-purposely). f ( s ) e ( w ).( p )
defined dispositional production economic system) Srrs((swsw)).z (essw( sw
[в т.ч. спе). p
цифично-стойностната имплицитно-насочено-дефинирана диспозицион46
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на производствена икономическа система* (specific-value implicitlypurposely-defined dispositional production economic system) Srrs((svsv)).z (essv().svf).(ps ) e ( v ).( p ) и
специфично-полезностната имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система* (specific-utility implicitly). f ( s ) e ( u ).( p )
purposely-defined dispositional production economic system) Srsr ((susu)).z (essu( su
],
). p
(5) парично-ценностната имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система* (monetary-worth implicitly) z ( mw). f ( m ) e ( w).( p )
purposely-defined dispositional production economic system) Srsr ((mw
mw ). es ( mw). p

и т.н.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална имплицитно-насочено-дефинирана
диспозиционна производствена икономическа система* (individual implicitly-purposely-defined dispositional production economic system), фирмена имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система* (firm implicitly-purposely-defined dispositional production
economic system), обществена имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система* (social implicitly-purposelydefined dispositional production economic system) и други.
Според факторната обусловеност на икономическото производство (вж.
факторна икономическа обусловеност) се разграничават (1) трудовофакторна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (labour-factor implicitly-purposely-defined dispositional production economic system) [в т.ч. (а) текуща трудово-факторна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (flowing labour-factor implicitly-purposely-defined dispositional
production economic system) и (б) интегрална трудово-факторна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа
система (integral labour-factor implicitly-purposely-defined dispositional production economic system), същото като капиталова трудово-факторна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа
система (capital labour-factor implicitly-purposely-defined dispositional production economic system)], (2) физическо-факторна имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система
(physical-factor implicitly-purposely-defined dispositional production economic
system) [в т.ч. (а) текуща физическо-факторна имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(flowing physical-factor implicitly-purposely-defined dispositional production economic system) и (б) интегрална имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна физическо-факторна производствена икономическа система
(integral physical-factor implicitly-purposely-defined dispositional production
economic system), същото като капиталова физическо-факторна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа
система (capital physical-factor implicitly-purposely-defined dispositional production economic system)] и (3) трудово-физическо-факторна имплицитнонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (labour-physical-factor implicitly-purposely-defined dispositional production
economic system) [в т.ч. (а) текуща трудово-физическо-факторна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа
система (flowing labour-physical-factor production economic system) и (б) интегрална
трудово-физическо-факторна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система (integral
labour-physical-factor implicitly-purposely-defined dispositional production economic system), същото като капиталова трудово-физическо-факторна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (capital labour-physical-factor implicitly-purposely-defined dispositional production economic system)].
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система се конституират още и съответстващите на последната понятия
за имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена консуматорска система* (implicitly-purposely-defined dispositional production
consumptionary system), имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна
производствена стопанска система* (implicitly-purposely-defined dispositional production protoeconomic system), имплицитно-насочено-дефинирана
диспозиционна производствена пазарно-икономическа система* (implicitlypurposely-defined dispositional production marketly-economic system) и имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена финансовопазарно-икономическа система* (implicitly-purposely-defined dispositional
production financially-marketly-economic system). Общо за всички тях е понятието за имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена
подъдржаща система* (implicitly-purposely-defined dispositional production
sustenance /sustaining/ system) (за имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена система при поддържането).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИМПЛИЦИТНО-НАСОЧЕНО-ДЕФИНИРАНА
ДИСПОЗИЦИОННА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (implicitly-purposelydefined dispositional production economic system) (ки) – във:
имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
имплицитно-насочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
специфично-полезностна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-стойностна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-ценностна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна
производствена икономическа система;
трудово-факторна
специфично-полезностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
трудово-факторна
специфично-стойностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
трудово-факторна
специфично-ценностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
физическо-факторна специфично-полезностна имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
физическо-факторна специфично-стойностна имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
физическо-факторна
специфично-ценностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система.
ИМПЛИЦИТНО-НАСОЧЕНО-ДЕФИНИРАНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА (implicitly-purposely-defined economic system) (ки) – във:
имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
имплицитно-насочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
имплицитно-насочено-дефинирана квази-стратисубстанциална икономическа система;
имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система;
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------специфично-полезностна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-стойностна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-ценностна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна
производствена икономическа система;
трудово-факторна
специфично-полезностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
трудово-факторна
специфично-стойностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
трудово-факторна
специфично-ценностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
физическо-факторна специфично-полезностна имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
физическо-факторна специфично-стойностна имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
физическо-факторна
специфично-ценностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система.
ИМПЛИЦИТНО-НАСОЧЕНО-ДЕФИНИРАНА
КВАЗИ-ДИСПОЗИЦИОННА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (implicitly-purposely-defined quasi-dispositional reproductional economic system) (*) –
квази-същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система (квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система) от нулев
ранг (вж. ранжиране на икономическите системи), която е съвместно имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система и насоченодефинирана ингредиентна икономическа система. Разновидност е на имплицитно-насочено-дефинираната квази-стратисубстанциална икономическа
система. Тя трансформира феноменния възпроизводствен икономически ресурс (който е нейният входен икономически ингредиент и едноврeменно принадлежи на ресурсната диспозиционна икономическа система и на феноменната възпроизводствена икономическа система) в същностен възпроизводствен
икономически резултат (който е нейният изходен икономически ингредиент и
едноврeменно принадлежи на резултатната диспозиционна икономическа система и на същностната възпроизводствена икономическа система) (фиг. 1).
Икономически оператор (икономически ингредиентор) на тази трансформация
е диспозиционната възпроизводствена икономическа използваемост (в т.ч.
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------средната диспозиционна възпроизводствена икономическа използваемост и
пределната диспозиционна възпроизводствена икономическа използваемост).
Диспозиционната възпроизводствена икономическата използваемост показва
какво количество същностен възпроизводствен икономически резултат съответствува на единица феноменен възпроизводствен икономически ресурс и
изпълнява ролята на имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна възпроизводствена ингредиентна предавателна икономическа функция на разглежданата система. Диспозиционната възпроизводствена икономическата използваемост е такъв вид показател за диспозиционна възпроизводствена икономическа ефективност, който съчетава в себе си едновременно свойствата на
диспозиционна възпроизводствена икономическа производителност и диспозиционна възпроизводствена икономическа интензивност.
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Имплицитнонасоченодефинирана
квазидиспозиционна възпроизводствена
икономическа система

Феноменна насоченодефинирана възпроизводствена икономическа
система

Същностна насоченодефинирана субстанциална
икономическа система

Ресурсна имплицитнодефинирана
диспозиционна
икономическа
система

Резултатна имплицитнодефинирана
диспозиционна
икономическа
система

Феноменен
възпроизводствен
икономически ресурс

Феноменна възпроизводствена
икономическа
производителност

Феноменен
възпроизводствен
икономически резултат

Ресурсна
диспозиционна икономическа
интензивност

Диспозиционна
възпроизводствена икономическа използваемост

Резултатна
диспозиционна икономическа
интензивност

Същностен
възпроизводствен
икономически ресурс

Същностна възпроизводствена
икономическа
производителност

Същностен
възпроизводствен
икономически резултат

Фиг. 1. Същностно-стратифицирана (диспозиционна) възпроизводствена икономическа
система от първи ранг и фиксирана в нея имплицитно-насочено-дефинирана квазидиспозиционна възпроизводствена икономичека система

Ингредиентите
на
имплицитно-насочено-дефинираната
квазидиспозиционна възпроизводствена икономическа система се разглеждат като
нейни квази-диспозиционни възпроизводствени икономически субстанци-
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------енти* (quasi-dispositional reproductional economic substantients), а двойката от
такива ингредиенти – като имплицитно-насочено-дефиниран диспозиционен
възпроизводствен икономически субстантификат* (implicitly-purposelydefined dispositional reproductional economic substantificate). Имплицитнонасочено-дефинираната квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система е едновременно разновидност на имплицитно-дефинираната квазидиспозиционна възпроизводствена икономическа система (на напрегнатодефинираната квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система), на насочено-дефинираната квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система (на ефективно-дефинираната квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система) и на хетерогенно-ориентираната квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система.
В рамките на стратифицираната възпроизводствена икономическа система и в съответствие с ингредиентната икономическа абстрахируемост освен имплицитно-насочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система се конституират още и съответстващите на последната
понятия
за
имплицитно-насочено-дефинирана
квазиспецифичностна възпроизводствена икономическа система* (implicitlypurposely-defined quasi-specificitical reproductional economic system), имплицитно-насочено-дефинирана квази-проявена възпроизводствена икономическа система* (implicitly-purposely-defined quasi-manifested reproductional
economic system), имплицитно-насочено-дефинирана квази-същинна възпроизводствена икономическа система* (implicitly-purposely-defined quasimatterial reproductional economic system), имплицитно-насочено-дефинирана
квази-консидерна възпроизводствена икономическа система* (implicitlypurposely-defined quasi-considerational reproductional economic system) и имплицитно-насочено-дефинирана квази-характеристична възпроизводствена
икономическа система* (implicitly-purposely-defined quasi-characteristic
reproductional economic system).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
имплицитно-насочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена
икономическа система се конституират още и съответстващите на последната
понятия за имплицитно-насочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена консуматорска система* (implicitly-purposely-defined quasidispositional reproductional consumptionary system), имплицитно-насоченодефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена стопанска система*
(implicitly-purposely-defined quasi-dispositional reproductional protoeconomic
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------system), имплицитно-насочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена пазарно-икономическа система* (implicitly-purposely-defined
quasi-dispositional reproductional marketly-economic system) и имплицитнонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена финансовопазарно-икономическа
система*
(implicitly-purposely-defined
quasidispositional reproductional financially-marketly-economic system). Общо за всички тях е понятието за имплицитно-насочено-дефинирана квазидиспозиционна възпроизводствена поддържаща система* (implicitlypurposely-defined quasi-dispositional reproductional sustenance /sustaining/ system)
(за имплицитно-насочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена система при поддържането).

ИМПЛИЦИТНО-НАСОЧЕНО-ДЕФИНИРАНА
КВАЗИ-СТРАТИСУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (implicitly-purposelydefined quasi-stratisubstantial economic system) (*) – квази-стратисубстанциална икономическа система от нулев ранг (вж. ранжиране на икономическите системи), която е съвместно имплицитно-дефинирана ингредиентна
икономическа система и насочено-дефинирана ингредиентна икономическа
система. Тя трансформира антецедентния икономически експлициент [който е
нейният входен икономически ингредиент и едноврeменно принадлежи на антецедентната стратифицирана икономическа система (вж. антецедентна
икономическа система) и на експлицитната субстанциална икономическа
система) (вж. експлицитна икономическа система)] в консеквентен икономически имплициент [който е нейният изходен икономически ингредиент и
едноврeменно принадлежи на консеквентната стратифицирана икономическа
система (вж. консеквентна икономическа система) и на имплицитната субстанциална икономическа система (вж. имплицитна икономическа система)]
(фиг. 1). Икономически оператор (икономически ингредиентор) на тази трансформация е икономическата използваемост (в т.ч. средната икономическа
използваемост и пределната икономическа използваемост). Икономическата
използваемост показва какво количество консеквентен икономически имплициент съответствува на единица антецедентен икономически експлициент и
изпълнява ролята на имплицитно-насочено-дефинирана стратисубстанциална
ингредиентна предавателна икономическа функция на разглежданата система.
Икономическата използваемост е такъв вид показател за икономическа ефективност, който съчетава в себе си едновременно свойствата на икономическата производителност и икономическата интензивност. Ингредиентите на
54

54

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------имплицитно-насочено-дефинираната квази-стратисубстанциална икономическа система се разглеждат като нейни икономически квази-стратисубстанциенти* (economic quasi-stratisubstantients), а двойката от такива ингредиенти – като имплицитно-насочено-дефиниран икономически стратисубстантификат* (implicitly-purposely-defined economic stratisubstantificate).
Имплицитно-насочено-дефинираната квази-стратисубстанциална икономическа система е едновременно разновидност на имплицитно-дефинираната квазистратисубстанциална икономическа система (на напрегнато-дефинираната
квази-стратисубстанциална
икономическа
система),
на
насоченодефинираната квази-стратисубстанциална икономическа система (на ефективно-дефинираната квази-стратисубстанциална икономическа система) и
на хетерогенно-ориентираната квази-стратисубстанциална икономическа
система.
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Имплицитнонасоченодефинирана
квазистратисубста
нциална
икономическа система

Експлицитна
насоченодефинирана субстанциална
икономическа система

Антецедентна
имплицитнодефинирана
стратифицирана
икономическа
система

Антецедентен икономически
експлициент

Консеквентна
имплицитнодефинирана
стратифицирана
икономическа
система

Експлицитна антецедентна иконом. консеквентност (експлицитна икономическа
производителност)

Консеквентен икономически
експлициент

Икономическа използваемост

Консеквентна експлицитна икон.
имплицитност (консеквентна
икон. интензивност)

Антецедентна експлицитна икон.
имплицитност (антецедентна
икон. интензивност)
Имплицитна
насоченодефинирана субстанциална
икономическа система

Антецедентен икономически
имплициент

Имплицитна антецедентна икон. консеквентност (имплицитна икономическа
производителност)

Консеквентен икономически
имплициент

Фиг. 1. Стратисубстанциална икономическа система от първи ранг и фиксирана в нея
имплицитно-насочено-дефинирана квази-стратисубстанциална икономичека система

Когато се приложи ингредиентната икономическа абстрахируемост, се
конституират посочените в табл. 1 разновидности на имплицитно-насоченодефинираната квази-стратисубстанциална икономическа система. Сред тях
важно място заема имплицитно-насочено-дефинираната квази-същностно-
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------стратифицирана възпроизводствена икономическа система, наречена още
имплицитно-насочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена
икономическа система. Тя е предимно коментираната в настоящото издание.
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на имплицитно-насочено-дефинираната квазистратисубстанциална икономическа система според критерия на ингредиентната
икономическа абстрахируемост
Имплицитнонасочено-дефинирана
квази-стратисубстанциална
икономическа
система

Имплицитнонасочено-дефинирана
квази-стратифицирана
сметна
икономическа
система

Имплицитнонасочено-дефинирана
квази-стратифицирана
възпроизводствена
икономическа
система

Имплицитнонасочено-дефинирана
квази-диспозиционна
субстанциална
икономическа
система

Имплицитно-насоченодефинирана квазидиспозиционна
сметна
икономическа
система

Имплицитно-насоченодефинирана квазидиспозиционна
възпроизводствена
икономическа
система

Имплицитнонасочено-дефинирана
квазиспецифичностна
субстанциална
икономическа
система

Имплицитно-насоченодефинирана квазиспецифичностна
сметна
икономическа
система

Имплицитно-насоченодефинирана квазиспецифичностна
възпроизводствена
икономическа
система

Имплицитнонасочено-дефинирана
квази-проявена
субстанциална
икономическа
система

Имплицитно-насоченодефинирана квазипроявена
сметна
икономическа
система

Имплицитно-насоченодефинирана квазипроявена
възпроизводствена
икономическа
система

Имплицитнонасочено-дефинирана
квази-същинна
субстанциална
икономическа
система

Имплицитно-насоченодефинирана квазисъщинна
сметна
икономическа
система

Имплицитно-насоченодефинирана квазисъщинна
възпроизводствена
икономическа
система
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Имплицитнонасочено-дефинирана
квази-консидерна
субстанциална
икономическа
система

Имплицитно-насоченодефинирана квазиконсидерна
сметна
икономическа
система

Имплицитно-насоченодефинирана квазиконсидерна
възпроизводствена
икономическа
система

Имплицитнонасочено-дефинирана
квазихарактеристична
субстанциална
икономическа
система

Имплицитно-насоченодефинирана квазихарактеристична
сметна
икономическа
система

Имплицитно-насоченодефинирана квазихарактеристична
възпроизводствена
икономическа
система

В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
имплицитно-насочено-дефинирана квази-стратисубстанциална икономическа
система се конституират още и съответстващите на последната понятия за имплицитно-насочено-дефинирана квази-стратисубстанциална консуматорска система* (implicitly-purposely-defined quasi-stratisubstantial consumptionary system), имплицитно-насочено-дефинирана квази-стратисубстанциална стопанска система* (implicitly-purposely-defined quasistratisubstantial protoeconomic system), имплицитно-насочено-дефинирана
квази-стратисубстанциална пазарно-икономическа система* (implicitlypurposely-defined quasi-stratisubstantial marketly-economic system) и имплицитно-насочено-дефинирана квази-стратисубстанциална финансово-пазарноикономическа система* (implicitly-purposely-defined quasi-stratisubstantial
financially-marketly-economic system). Общо за всички тях е понятието за имплицитно-насочено-дефинирана квази-стратисубстанциална поддържаща
система*
(implicitly-purposely-defined
quasi-stratisubstantial
sustenance
/sustaining/
system)
(за
имплицитно-насочено-дефинирана
квазистратисубстанциална система при поддържането).

ИМПЛИЦИТНО-НАСОЧЕНО-ДЕФИНИРАНА
ПРОИЗВОДСТВЕНА
ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (implicitly-purposely-defined production
economic system) (ки) – във:
имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------специфично-полезностна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-стойностна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-ценностна имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна
производствена икономическа система;
трудово-факторна
специфично-полезностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
трудово-факторна
специфично-стойностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
трудово-факторна
специфично-ценностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
физическо-факторна специфично-полезностна имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
физическо-факторна специфично-стойностна имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
физическо-факторна
специфично-ценностна
имплицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система.
ИМПЛИЦИТНО-НАСОЧЕНО-ДЕФИНИРАНА
СЪЩНОСТНОСТРАТИФИЦИРАНА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА* (implicitly-purposely-defined essentially-stratified reproductional
economic system) (*) – същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система (диспозиционна възпроизводствена икономическа система) Srzrs..esfe от първи ранг (вж. ранжиране на икономическите системи), която
едновременно е имплицитно-дефинирана същностно-стратифицирана икономическа система (вж. имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа
система) и насочено-дефинирана възпроизводствена икономическа система
(вж. насочено-дефинирана ингредиентна икономическа система); същото като
имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система* (implicitly-purposely-defined dispositional reproductional
economic system) и като феноменно-същностна ресурсно-резултатна възпроизводствена икономическа система* (phenomenal-essential resourceresultive reproductional economic system). Разновидност е на имплицитнонасочено-дефинираната стратисубстанциална икономическа система*
(implicitly-purposely-defined stratisubstantial economic system) и нейна идентифицираща подсистема е имплицитно-насочено-дефинираната квази-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диспозиционна възпроизводствена икономическа система, централно за която
е понятието за диспозиционна възпроизводствена икономическа използваемост Zr(f)z(e) (в т.ч. средната диспозиционна възпроизводствена икономическа
използваемост AZr(f)z(e) и пределната диспозиционна възпроизводствена икономическа използваемост MZr(f)z(e)).
Основни положения на имплицитно-насочено-дефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система
Имплицитно-насочено-дефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система Srzrs.. esfe (фиг. 1) е йерархична икономическа
система, композирана на две стратификационни равнища – феноменно и същностно (вж. йерархична многоравнищна икономическа система). От една
страна, системата Srsrz.. esfe включва две насочено-дефинирани възпроизводст-

вени икономически системи* (purposely-defined reproductional economic
system) [същото като ресурсно-резултатни възпроизводствени икономически системи* (resource-resultive reproductional economic systems)]. Първата е
феноменната насочено-дефинирана възпроизводствена икономическа система* (phenomenal purposely-defined reproductional economic system) [същото
като феноменна ресурсно-резултатна възпроизводствена икономическа
система* (phenomenal resource-resultive reproductional economic system)]
Srrs((f f))z ( f ) . Тя е феноменното равнище на имплицитно-насочено-дефинираната
същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система Srsrz..esfe и
нейното операторно уравнение е
Srrs((f f))z ( f ) ≡ {z ( f ) = Pr ( f ) z ( f ) (r ( f ))}.

Второта е същностната насочено-дефинирана възпроизводствена икономическа система* (essential purposely-defined reproductional economic system)
[същото като същностна ресурсно-резултатна възпроизводствена икономическа система* (essential resource-resultive reproductional economic system)]
Srsr ((ee))z ( e ) . Тя е същностното равнище на имплицитно-насочено-дефинираната
същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система Srsrz.. esfe и
нейното операторно уравнение е
Srsr ((ee))z ( e ) ≡ {z (e) = Pr ( e ) z ( e ) (r (e))}.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

S esf ((zz))e ( z )

Sesf ((rr))e ( r )

Srrs((f f))z ( f )

Srrs((ee))z ( e )

r(f)=f(r)

Pr(f)z(f)

z(f)=f(z)

If(r)e(r)

Zr(f)z(e)

If(z)e(z)

r(e)=e(r)

Pr(e)z(e)

z(e)=e(z)

Фиг. 1. Имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система

От

друга

страна,

системата

Srzrs.. esfe

включва

две

имплицитно-

дефинирани диспозиционни икономически системи* (implicitly-defined
dispositional economic systems) [същото като феноменно-същностни икономически системи* (phenomenal-essential economic systems)]. Първата е ресурсната имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система* (resource implicitly-defined dispositional economic system) [същото като ресурсна феноменно-същностна икономическа система* (resource phenomenal-essential economic system) Sesf ((rr))e ( r ) . Тя е ресурсната форма на имплицитнонасочено-дефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система Srsrz.. esfe и нейното операторно уравнение е
Sesf ((rr))e ( r ) ≡ {e(r ) = I f ( r ) e ( r ) ( f (r ))},

Втората е резултатната имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система* (resultive implicitly-defined dispositional economic system)
[същото като резултатна феноменно-същностна икономическа система*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(resultive phenomenal-essential economic system) Sesf ((zz))e ( z ) . Тя е резултатната

форма на имплицитно-насочено-дефинираната същностно-стратифицирана
възпроизводствена икономическа система Srzrs.. esfe и нейното операторно уравнение е
Sesf ((zz))e ( z ) ≡ {e( z ) = I f ( z ) e ( z ) ( f ( z ))}.

С Pr(f)z(f) е означена феноменната възпроизводствена резултатна
производителност на икономическия ресурс* (phenomenal reproductional
resultive productivity of the economic resource) при феноменната насоченодефинирана възпроизводствена икономическа система Srrs((f f))z ( f ) (вж.

възпроизводствена
икономическа
производителност
и
резултатна
производителност на икономическия ресурс, на които тя е разновидност).
Икономическата величина Pr(f)z(f) показва какъв размер феноменен
възпроизводствен икономически резултат [чиято обща величина е z(f)] при
икономическата система Srrs((f f))z ( f ) се индуцира (се създава, се твори) от (респ.
съответствува на) единица феноменен възпроизводствен икономически ресурс
[чиято обща величина е r(f)] при същата тази система Srrs((f f))z ( f ) . Нейни (на
Pr(f)z(f)) разновидности са (1) средната феноменна възпроизводствена
резултатна производителност на икономическия ресурс* (average
phenomenal reproductional resultive productivity of the economic resource) APr(f)z(f)
(вж. средна възпроизводствена икономическа производителност и средна
резултатна производителност на икономическия ресурс, на които тя е
разновидност) и (2) пределната феноменна възпроизводствена резултатна
производителност на икономическия ресурс* (marginal phenomenal
reproductional resultive productivity of the economic resource) MPr(f)z(f) (вж.
пределна възпроизводствена икономическа производителност и пределна
резултатна производителност на икономическия ресурс, на които тя е разновидност). Средната феноменна възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс APr(f)z(f) показва средно какъв размер феноменен
възпроизводствен икономически резултат се индуцира (се създава, се твори) от
(респ. съответствува на) единица феноменен възпроизводствен икономически
ресурс при системата Srrs((f f))z ( f ) . Пределната феноменна възпроизводствена ре-

зултатна производителност на икономическия ресурс MPr(f)z(f) показва какво е
нарастването (прираста) на феноменния възпроизводствен икономически
резултат, което при постоянни други условия е породено от (съответствува на)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единица нарастване на феноменния възпроизводствен икономически ресурс
при същата система.
С Pr(e)z(e) е означена същностната възпроизводствена резултатна производителност на икономически ресурс* (essential reproductional resultive
productivity of the economic resource) при същностната насочено-дефинирана
възпроизводствена икономическа система Srsr ((ee))z ( e ) (вж. отново възпроизводст-

вена икономическа производителност и резултатна производителност на
икономическия ресурс, на които тя също е разновидност). Икономическата величина Pr(e)z(e) показва какъв размер същностен възпроизводствен икономически резултат при икономическата система Srsr ((ee))z ( e ) се индуцира (се създава, се
твори) от (респ. съответствува на) единица същностен възпроизводствен икономически ресурс при същата тази система Srsr ((ee))z ( e ) . Нейни (на Pr(e)z(e)) разновидности са (1) средната същностна възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс* (average essential reproductional
resultive productivity of the economic resource) APr(e)z(e) (вж. отново средна възпроизводствена икономическа производителност и средна резултатна производителност на икономическия ресурс, на които тя също е разновидност) и (2)
пределната същностна възпроизводствена резултатна производителност
на икономическия ресурс* (marginal essential reproductional resultive productivity of the economic resource) MPr(e)z(e) (вж. отново пределна възпроизводствена икономическа производителност и пределна резултатна производителност на икономическия ресурс, на които тя също е разновидност). Средната
същностна възпроизводствена резултатна производителност на икономическия
ресурс APr(e)z(e) показва средно какъв размер същностен възпроизводствен икономически резултат се индуцира (се създава, се твори) от (респ. съответствува
на) единица същностен възпроизводствен икономически ресурс при системата
Srsr ((ee))z ( e ) . Пределната същностна възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс MPr(e)z(e) показва какво е нарастването (прираста) на същностния възпроизводствен икономически резултат, което при
постоянни други условия е породено от (съответствува на) единица нарастване
на същностния възпроизводствен икономически ресурс при същата система.
С If(r)e(r) е означена ресурсната същностна интензивност на икономическото явление* (resource essential intensity of the economic phenomenon) при
ресурсната имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система
Sesf ((rr))e ( r ) (вж. диспозиционална икономическа интензивност и същностна ин-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензивност на икономическото явление, на които тя е разновидност). Икономическата величина If(r)e(r) показва какъв размер същностен възпроизводствен
икономически ресурс [чиято обща величина е e(r)] при икономическата система Sesf ((rr))e ( r ) се съдържа в (се индуцира от, съответствува на) единица феноменен възпроизводствен икономически ресурс [чиято обща величина е f(r)] при
същата тази система Sesf ((rr))e ( r ) . Нейни (на If(r)e(r)) разновидности са (1) средната

ресурсна същностна интензивност на икономическото явление* (average
resource essential intensity of the economic phenomenon) AIf(r)e(r) (вж. средна диспозиционална икономическа интензивност и средна същностна интензивност
на икономическото явление, на които тя е разновидност) и (2) пределната ресурсна същностна интензивност на икономическото явление* (marginal
resource essential intensity of the economic phenomenon) MIf(r)e(r) (вж. пределна
диспозиционална икономическа интензивност и пределна същностна интензивност на икономическото явление, на които тя е разновидност). Средната
ресурсна същностна интензивност на икономическото явление AIf(r)e(r) показва
средно какъв размер същностен възпроизводствен икономически ресурс се съдържа в (се индуцира от, съответствува на) единица феноменен възпроизводствен икономически ресурс при системата Sesf ((rr))e ( r ) . Пределната ресурсна същностна интензивност на икономическото явление AIf(r)e(r) показва какво е нарастването (прираста) на същностния възпроизводствен икономически ресурс, което при постоянни други условия е породено от (съответствува на)
единица нарастване на феноменния възпроизводствен икономически ресурс
при същата система.
С If(z)e(z) е означена резултатната същностна интензивност на икономическото явление* (resultive essential intensity of the economic phenomenon) при
резултатната имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система
Sesf ((zz))e ( z ) (вж. отново диспозиционална икономическа интензивност и същност-

на интензивност на икономическото явление, на които тя също е разновидност). Икономическата величина If(z)e(z) показва какъв размер същностен
възпроизводствен икономически резултат [чиято обща величина е e(z)] при
икономическата система Sesf ((zz))e ( z ) се съдържа в (се индуцира от, съответствува
на) единица феноменен възпроизводствен икономически резултат [чиято обща
величина е f(z)] при същата тази система Sesf ((zz))e ( z ) . Нейни (на If(z)e(z)) разновидности са (1) средната резултатна същностна интензивност на икономическото явление* (average resultive essential intensity of the economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------phenomenon) AIf(z)e(z) (вж. отново средна диспозиционална икономическа интензивност и средна същностна интензивност на икономическото явление, на
които тя също е разновидност) и (2) пределната резултатна същностна интензивност на икономическото явление* (marginal resultive essential intensity
of the economic phenomenon) MIf(z)e(z) (вж. отново пределна диспозиционална
икономическа интензивност и пределна същностна интензивност на икономическото явление, на които тя също е разновидност). Средната резултатна
същностна интензивност на икономическото явление AIf(z)e(z) показва средно
какъв размер същностен възпроизводствен икономически резултат се съдържа
в (се индуцира от, съответствува на) единица феноменен възпроизводствен
икономически резултат при системата Sesf ((zz))e ( z ) . Пределната резултатна същ-

ностна интензивност на икономическото явление AIf(z)e(z) показва какво е нарастването (прираста) на същностния възпроизводствен икономически резултат, което при постоянни други условия е породено от (съответствува на)
единица нарастване на феноменния възпроизводствен икономически резултат
при същата система.
Диспозиционната възпроизводствена икономическа използваемост Zr(f)z(e)
показва какъв размер същностен възпроизводствен икономически резултат
[чиято обща величина е z(e) = e(z)] се индуцира (се създава) от (респ. съответствува на) единица феноменен възпроизводствен икономически ресурс [чиято
обща величина е r(f) = f(r)] в разглежданата имплицитно-насочено-дефинирана
същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система Srsrz..esfe .
Това положение е онагледено на фиг. 2. Забелязват се две важни зависимости (вж. и фиг. 1).

r(f) = f(r)

Er(f)z(e)

z(e) = e(z)

Фиг. 2. Диспозиционна възпроизводствена икономическа използваемост при имплицитно-насочено-дефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа
система

Първо, диспозиционната възпроизводствена икономическа използваемост
Zr(f)z(e) е равна на произведението на феноменната възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс Pr(f)z(f) с резултатната същностна интензивност на икономическото явление If(z)e(z), т.е. Zr(f)z(e) = Pr(f)z(f) . If(z)e(z).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Затова, когато резултатната същностна интензивност на икономическото явление If(z)e(z) е равна на единица, тогава диспозиционната възпроизводствена икономическа използваемост Zr(f)z(e) е равна на феноменната възпроизводствена
резултатна производителност на икономическия ресурс Pr(f)z(f), а когато феноменната възпроизводствена резултатна производителност на икономическия
ресурс Pr(f)z(f) е равна на единица, тогава диспозиционната възпроизводствена
икономическа използваемост Zr(f)z(e) е равна на резултатната същностна интензивност на икономическото явление If(z)e(z). Тези съотношения са еквивалентни
на положението, че феноменната възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс е равна на съотношението между диспозиционната възпроизводствена икономическа използваемост и резултатната
същностна интензивност на икономическото явление, т.е. че Pr(f)z(f) = Zr(f)z(e) :
If(z)e(z). Така се стига до твърдението, че при постоянни други условия [при постояннен феноменен възпроизводствен икономически ресурс r(f) = f(r) и постоянен същностен възпроизводствен икономически резултат z(e) = e(z) и при
постоянно Zr(f)z(e)] нарастването на резултатната същностна интензивност на
икономическото явление If(z)e(z) обуславя намаляване на феноменната възпроизводстена резултатна производителност на икономическия ресурс Pr(f)z(f), тъй
като при дадена начална позиция r(f) = f(r) същият краен резултат z(e) = e(z)
при увеличаване на резултатната същностна интензивност (при увеличаване на
ползването на феноменния резултат, значи при увеличаване на извличането на
полезния същностен ефект от единица феноменен резултатен икономически
ингредиент) може да се получи само при намаляване на феноменната резултатна производителност, т.е. извършва се еквивалентно заместване на феноменна резултатна производителност с резултатна същностна интензивност.
При обратни изменения се извършва еквивалентно заместване на резултатна
същностна интензивност с феноменна резултатна производителност.
Второ, диспозиционната възпроизводствена икономическа използваемост
Zr(f)z(e) е равна още и на произведението на същностната възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс Pr(e)z(e) с ресурсната същностна интензивност на икономическото явление If(r)e(r), т.е. Zr(f)z(e) = Pr(e)z(e) .
If(r)e(r). Затова, когато ресурсната същностна интензивност на икономическото
явление If(r)e(r) е равна на единица, тогава диспозиционната възпроизводствена
икономическа използваемост Zr(f)z(e) е равна на същностната възпроизводствена
резултатна производителност на икономическия ресурс Pr(e)z(e), а когато същностната възпроизводствена резултатна производителност на икономическия
ресурс Pr(e)z(e) е равна на единица, тогава диспозиционната възпроизводствена
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа използваемост Zr(f)z(e) е равна на ресурсната същностна интензивност на икономическото явление If(r)e(r). Тези съотношения са еквивалентни
на положението, че същностната възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс е равна на съотношението между диспозиционната възпроизводствена икономическа използваемост и ресурсната същностна
интензивност на икономическото явление, т.е. че Pr(e)z(e) = Zr(f)z(e) : If(r)e(r). Така се
стига и до твърдението, че при постоянни други условия [при постояннен възпроизводствен феноменен икономически ресурс r(f) = f(r) и постоянен възпроизводствен същностен икономически резултат z(e) = e(z) и при постоянно
Zr(f)z(e)] нарастването на ресурсната същностна интензивност на икономическото явление If(r)e(r) обуславя намаляване на същностната възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс Pr(e)z(e), тъй като при дадена начална позиция r(f) = f(r) същият краен резултат z(e) = e(z) при увеличаване на ресурсната същностна интензивност (при увеличаване на ползването
на феноменния ресурс, значи при увеличаване на извличането на полезния
същностен ефект от единица феноменен ресурсен икономически ингредиент)
може да се получи само при намаляване на същностната резултатна производителност, т.е. извършва се еквивалентно заместване на същностна резултатна
производителност със ресурсна същностна интензивност. При обратни изменения се извършва еквивалентно заместване на ресурсна същностна интензивност с същностна резултатна производителност.
Средната диспозиционна възпроизводствена икономическа използваемост
AZr(f)z(e) показва средно какъв размер същностен възпроизводствен икономически резултат [чиято обща величина е z(e) = e(z)] се индуцира (се създава) от
(респ. съответствува на) единица феноменен възпроизводствен икономически
ресурс [чиято обща величина е r(f) = f(r)] в разглежданата имплицитнонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система Srsrz..esfe . Величината AZr(f)z(e) отговаря на формулата
z (e) = AZ r ( f ) z ( e ) r ( f ), респ . AZ r ( f ) z ( e ) =

z (e )
.
r( f )

Пределната диспозиционна възпроизводствена икономическа използваемост
MZr(f)z(e) на същата система Srzrs.. esfe показва нарастването (прираста) на същностния възпроизводствен икономически резултат z(e), породено при постоянни други условия от единица нарастване на феноменния възпроизводствен
икономически ресурс r(f). Следователно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------r ( f )0

z (e) =

∫ MZ r ( f ) z (e ) dr ( f ),

респ . MZ r ( f ) z ( e ) =

r ( f ) =0

dz (e)
.
dr ( f )

Пределната диспозиционна възпроизводствена икономическа използваемост
MZr(f)z(e) е съотношението между диференциалното нарастване на същностния
възпроизводствен икономически резултат z(e) и диференциалното нарастване
на феноменния възпроизводствен икономически ресурс r(f) и е функция на r(f).
Съотношението между пределната и средната диспозиционна възпроизводствена икономическа използваемост е еластичността на същностния
възпроизводствен икономически резултат към феноменния възпроизводсгвен икономически ресурс* (elasticity of essential reproductional economic
result to phenomenal reproductional economic resource) ELr(f)z(e) при имплицитнонасочено-дефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система Srsrz..esfe . Тя се определя по формулата
EL r ( f ) z ( e ) = MZ r ( f ) z ( e ) : AZ r ( f ) z ( e ) =

dz (e) z (e) dz (e) dr ( f )
:
=
:
.
dr ( f ) r ( f ) z (e) r ( f )

При постоянни други условия еластичността от вида ELr(f)z(e) показва с колко
процента се променя същностният възпроизводствен икономическия резултат
z(e) при един процент промяна на феноменния възпроизводствен ресурс r(f)
при системата Srsrz..esfe .

Имплицитно-насочено-дефинираната
същностно-стратифицирана
възпроизводствена икономическа система в нейната цялост
Имплицитно-насочено-дефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система в нейната цялост (ингредиентна икономическа система от първи ранг) Srzrs.. esfe е показана на фиг. 3. В това си качество
нейните входове са входни ингредиентни икономически системи от нулев
ранг, изходите – изходни ингредиентни икономически системи от нулев ранг
[изобщо нейните входове и изходи са метаикономически ингредиенти*
(metaeconomic ingredients)], и операторите – операторни ингредиентни икономически системи от нулев ранг [те са метаикономически оператори*
(metaeconomic operators)] (вж. ранжиране на ингредиентнте икономически
системи и метаикономическа система). Тогава системата Srzrs.. esfe може да бъде
построена и интерпретирана едновременно по два начина.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Sesf ((rr))e ( r )

Srrs((f f))z ( f )

S esf ((zz))e ( z )

S rp(( fefe))z ( fe )

r(f)=f(r)

z(f)=f(z)

Pr(f)z(f)

Sif( rz( rz) ) e ( rz )

If(r)e(r)

Trz.fe

Srrs((ee))z ( e )

r(e)=e(r)

Pr(e)z(e)

If(z)e(z)

z(e)=e(z)

Фиг. 3. Имплицитно-насочено-дефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система в нейната цялост

Първо, имплицитно-насочено-дефинираната същностно-стратифицирана
възпроизводствена икономическа система Srzrs.. esfe извършва феноменносъщностно ингредиентно икономическо преобразование от първи ранг*
(first-rank phenomenal-essential ingrediental economic transformation), като с помощта на операторната интензивираща насочено-дефинирана възпроизводствена икономическа система* (intensifing purposely-defined reproductional economic system) [същото като интензивираща ресурсно-резултатна
възпроизводствена икономическа система* (intensifing resource-resultive
reproductional economic system)] Sif( rz( rz) ) e ( rz ) трансформира входната феноменна
насочено-дефинирана възпроизводствена икономическа система* (phenomenal purposely-defined reproductional economic system) [същото като входна
феноменна ресурсно-резултатна възпроизводствена икономическа система* (phenomenal resource-resultive reproductional economic system)] Srsr ((f f))z ( f ) в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходната същностна насочено-дефинирана възпроизводствена икономическа система* (essential purposely-defined reproductional economic system)
[същото като изходна същностна ресурсно-резултатна възпроизводствена
икономическа система* (essential resource-resultive reproductional economic
system)] Srsr ((ee))z ( e ) . Съответствуващото на разглежданото икономическо преобразувание феноменно-същностно ресурсно-резултатно възпроизводствено
операторно уравнение от първи ранг* (first-rank phenomenal-essential
resource-resultive reproductional operatorial equation) на системата Srzrs.. esfe има вида
Srsrz..esfe ≡ {Srsr ((ee))z ( e ) = Sif( rz( rz) ) e ( rz ) (Srrs((f f))z ( f ) )}.

От своя страна в операторната интензивираща ресурсно-резултатна икономическа система Sif( rz( rz) ) e ( rz ) се извършва интензивностно ресурсно-резултатно

възпроизводствено икономическо преобразование* (intensity resourceresultive reproductional economic transformation), при което с помощта на феноменно-същностнен ресурсно-резултатен възпроизводствен икономически
оператор* (phenomenal-essential resource-resultive reproductional economic
operator) Trz.fe ресурсната същностна интензивност на икономическото явление
If(r)e(r) се трансформира в резултатната същностна интензивност на икономическото явление If(z)e(z). Интензивностното ресурсно-резултатно възпроизводствено операторно уравнение* (intensity resource-resultive reproductional
operatorial equation) на системата Sif( rz( rz) ) e ( rz ) е
Sif( rz( rz) ) e ( rz ) ≡ {I f ( z ) e ( z ) = Trz. fe ( I f ( r ) e ( r ) )}

и на него отговаря интензивностното ресурсно-резултатно възпроизводствено икономическо изображение* (intensity resource-resultive reproductional
economic mapping) Trz.fe : If(r)e(r) → If(z)e(z). Необходимо е да се отбележи обстоятелството, че входът If(r)e(r) на операторната икономическа система Sif( rz( rz) ) e ( rz ) е
операторът на ресурсната феноменно-същностна икономическа система
Sesf ((rr))e ( r ) , а нейният изход If(z)e(z) е операторът на резултатната феноменносъщностна икономическа система Sesf ((zz))e ( z ) .

Второ, имплицитно-насочено-дефинираната същностно-стратифицирана
възпроизводствена икономическа система Srzrs.. esfe извършва и ресурсно71
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------резултатно възпроизводствено икономическо преобразование от първи
ранг* (first-rank resource-resultive reproductional economic transformation), като с
помощта на операторната продуцираща имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система* (producing implicitly-defined dispositional
economic system) [същото като операторна продуцираща феноменносъщностна икономическа система* (producing phenomenal-essential economic
system)] Srp(( fefe))z ( fe ) трансформира входната ресурсна имплицитно-дефинирани
диспозиционни икономически системи* (resource implicitly-defined dispositional economic system) [същото като входна ресурсна феноменно-същностна
икономическа система* (resource phenomenal-essential economic systems)]
Sesf ((rr))e ( r ) в изходната резултатна имплицитно-дефинирани диспозиционни
икономически системи* (resultive implicitly-defined dispositional economic
system) [същото като изходна резултатна феноменно-същностна икономическа система* (resultive phenomenal-essential economic system)] Sesf ((zz))e ( z ) . По
такъв начин тя преобразува ресурсните диспозционни икономически отношения, съдържащи се в системата Sesf ((rr))e ( r ) , в резултатни диспозиционни икономически отношения, съдържащи се в системата Sesf ((zz))e ( z ) . Съответстващото на
разглежданото икономическо преобразувание ресурсно-резултатно феноменно-същностно операторно уравнение от първи ранг* (first-rank resourceresultive phenomenal-essential ingrediential operatorial equation) на системата
Srzrs.. esfe има вида
Srsrz..esfe ≡ {Sesf ((zz))e ( z ) = Srp(( fefe))z ( fe ) (Sesf ((rr))e ( r ) )}.

От своя страна в операторната продуцираща феноменно-същностна икономическа система Srp(( fefe))z ( fe ) се извършва производителностно феноменно-

същностно икономическо преобразование* (productivity phenomenal-essential
economic transformation), при което с помощта на същия феноменно-същностен
ресурсно-резултатен икономически оператор Trz.fe феноменната възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс Pr(f)z(f) се трансформира в същностната възпроизводствена резултатна производителност на
икономическия ресурс Pr(e)z(e). Производителностното феноменносъщностно операторно уравнение* (productivity phenomenal-essential operatorial equation) на системата Srp(( fefe))z ( fe ) е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Srp(( fefe))z ( fe ) ≡ {Pr ( e ) z ( e ) = Trz . fe ( Pr ( f ) z ( f ) )}

и на него отговаря производителностното феноменно-същностно икономическо изображение* (productivity phenomenal-essential economic mapping)
Trz.fe : Pr(f)z(f) → Pr(e)z(e). Необходимо е да се отбележи обстоятелството, че входът
Pr(f)z(f) на операторната икономическа система Srp(( fefe))z ( fe ) е операторът на феноменната ресурсно-резултатна възпроизводствена икономическа система
Srrs((f f))z ( f ) , а нейният изход Pr(e)z(e) е операторът на същностната ресурснорезултатна възпроизводствена икономическа система Srsr ((ee))z ( e ) .

Разновидности на имплицитно-насочено-дефинираната същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система
Имплицитно-насочено-дефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система (феноменно-същностната ресурснорезултативна възпроизводствена икономическа система) Srzrs..esfe има няколко
групи разновидности.
Първо, тя има четири фазови разновидности (според фазите на икономическото възпроизводство). Това са (1) имплицитно-насочено-дефинираната
диспозиционна производствена икономическа система* (implicitlypurposely-defined dispositional production economic system) Srzrs..esfe..(pp ) , (2) импли-

цитно-насочено-дефинираната диспозиционна разменна икономическа
система* (implicitly-purposely-defined dispositional exchange economic system)
Srsrz..esfe..(hh ) , (3) имплицитно-насочено-дефинираната диспозиционна разпределителната икономическа система* (implicitly-purposely-defined dispositional
distribution economic system) Srzrs..esfe..(dd ) , и (4) имплицитно-насоченодефинираната диспозиционна потребителната икономическа система*
(implicitly-purposely-defined dispositional consumption economic system) Srsrz..esfe..(cc ) .
Второ, според формите на изразяване на икономическото богатство (според ингредиентната икономическа изразимост) имплицитно-насоченодефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа
система Srsrz.. esfe има многобройни разновидности. Например, това са (1) парично-натуралната имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система* (monetary-natural implicitly-purposely) z ( mn ). f ( m ) e ( n )
defined dispositional reproductional economic system) Srsr ((mn
, (2) паmn ). es ( mn )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рично-специфичната имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна
възпроизводствена икономическа система* (monetary-specific implicitly). f ( m ) e ( s )
purposely-defined dispositional reproductional economic system) Srsr ((msms)).z (esms( ms
,
)
(3) натурално-ценностната имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система* (natural-worth implicitly) z ( nw). f ( n ) e ( w)
purposely-defined dispositional reproductional economic system) Srrs((nw
,
nw). es ( nw)
(4) специфично-ценностната имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система* (specific-worth implicitly). f ( s ) e ( w )
purposely-defined dispositional reproductional economic system) Srrs((swsw)).z (essw( sw
)
[в т.ч. специфично-стойностната имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система* (specific-value
implicitly-purposely-defined dispositional reproductional economic system)
Srrs((svsv)).z (essv().svf) ( s ) e ( v ) и специфично-полезностната имплицитно-насочено-

дефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система*
(specific-utility implicitly-purposely-defined dispositional reproductional economic
). f ( s ) e ( u )
system) Srrs((susu)).z (essu( su
], (5) парично-ценностната имплицитно-насочено)
дефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система*
(monetary-worth
implicitly-purposely-defined
dispositional
reproductional
r ( mw) z ( mw). f ( m ) e ( w)
economic system) Srs ( mw).es ( mw)
и т.н.
Трето, едновременно според формите на изразяване на икономическото
богатство и според фазите на възпроизводството имплицитно-насоченодефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа
система Srsrz.. esfe също има многобройни разновидности. Някои от тях са (1) парично-натуралната имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна
производствена икономическа система* (monetary-natural implicitly) z ( mn ). f ( m ) e ( n ).( p )
purposely-defined dispositional production economic system) Srsr ((mn
,
mn ). es ( mn ). p
(2) натурално-ценностната имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система* (natural-worth implicitly) z ( nw). f ( n ) e ( w).( p )
purposely-defined dispositional production economic system) Srrs((nw
,
nw). es ( nw). p
(3)
специфично-ценностната
имплицитно-насочено-дефинирана
диспозиционна производствена икономическа система* (specific-worth
implicitly-purposely-defined
dispositional
production
economic
system)
r ( sw) z ( sw ). f ( s ) e ( w ).( p )
Srs ( sw).es ( sw). p
[в т.ч. специфично-стойностната имплицитно-

насочено-дефинирана

диспозиционна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зиционна производствена икономическа система* (specific-value implicitlypurposely-defined dispositional production economic system) Srrs((svsv)).z (essv().svf).(ps ) e ( v ).( p ) и
специфично-полезностната имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система* (specific-utility implicitly). f ( s ) e ( u ).( p )
purposely-defined dispositional production economic system) Srsr ((susu)).z (essu( su
]
). p
(4) парично-ценностната имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система* (monetary-worth implicitly) z ( mw). f ( m ) e ( w).( p )
purposely-defined dispositional production economic system) Srsr ((mw
,
mw ). es ( mw). p
(5) парично-натуралната имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна потребителна икономическа система* (monetary-natural implicitly) z ( mn ). f ( m ) e ( n ).( c )
purposely-defined dispositional consumption economic system) Srsr ((mn
,
mn ). es ( mn ).( c )
(6) натурално-ценностната имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна потребителна икономическа система* (natural-worth implicitly) z ( nw). f ( n ) e ( w).( c )
purposely-defined dispositional consumption economic system) Srrs((nw
nw). es ( nw).c

и (7) парично-ценностната имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна потребителна икономическа система* (monetary-worth implicitlypurposely-defined
dispositional
consumption
economic
system)
r ( mw) z ( mw). f ( m ) e ( w).( c )
Srs ( mw).es ( mw).c
. и т.н.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система се конституират още и съответстващите на последната понятия за имплицитно-насочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена консуматорска система* (implicitlypurposely-defined essentially-stratified reproductional consumptionary system),
имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена стопанска система* (implicitly-purposely-defined essentiallystratified reproductional protoeconomic system), имплицитно-насоченодефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена пазарноикономическа система* (implicitly-purposely-defined essentially-stratified reproductional marketly-economic system) и имплицитно-насочено-дефинирана
същностно-стратифицирана
възпроизводствена
финансово-пазарноикономическа система* (implicitly-purposely-defined essentially-stratified
reproductional financially-marketly-economic system). Общо за всички тях е понятието
за
имплицитно-насочено-дефинирана
същностностратифицирана възпроизводствена подъдржаща система* (implicitly-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------purposely-defined essentially-stratified reproductional sustenance /sustaining/
system) (за имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана
възпроизводствена система при поддържането).

ИМПЛИЦИТНО-ОБУСЛОВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (implicitly-conditioned economic system) (ки) – във:
имплицитно-обусловена регулаторна икономическа система.
ИМПЛИЦИТНО-ОБУСЛОВЕНА РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА* (implicitly-conditioned regulatory economic system), система на
имплицитно-обусловено икономическо регулиране, (*) – система на икономическо регулиране (регулаторна икономическа система), при която желаните параметри на нейното състояние, наричани задаващи икономически въздействия (т.е. задаващите икономически величини), не са предварително известни (не са предварително и целенасочено формулирани, а са спонтанно
възникващи). В нея се извършва процес на имплицитно-обусловено икономическо регулиране. Вж. експлицитно-обусловена регулаторна икономическа
система.
ИМПЛИЦИТНО-ОБУСЛОВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ*
(implicitly-conditioned economic regulation), спонтанно /непреднамерено/ икономическо регулиране, (*) – икономическо регулиране, при което желаните
параметри на състоянието на дадена икономическа система, наричани задаващи икономически въздействия (задаващи икономически величини), не са
предварително известни (не са предварително, преднамерено и целенасочено
формулирани), а са спонтанно-възникващи. Извършва се в система на имплицитно-обусловено икономическо регулиране (в имплицитно-обусловена регулаторна икономическа система). В последната не се осъществява процес на
икономическо управление. Вж. експлицитно-обусловено икономическо регулиране.
ИМПЛИЦИТНО-ОБУСЛОВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
(implicitly-conditioned economic regulation) (ки) – във:
имплицитно-обусловено икономическо регулиране;
обективно-осъществяващо се имплицитно-обусловено икономическо регулиране;
система на имплицитно-обусловено икономическо регулиране (същото като имплицитно-обусловена регулаторна икономическа система)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на обективно-осъществяващо се имплицитно-обусловено
икономическо регулиране (вж. обективно-осъществяващо се имплицитнообусловено икономическо регулиране);
система на субективно-организирано имплицитно-обусловено икономическо регулиране (вж. субективно-организирано имплицитно-обусловено
икономическо регулиране);
субективно-организирано имплицитно-обусловено икономическо регулиране.
ИМПЛИЦИТНО-ПРОТИВОНАСОЧЕНО-ДЕФИНИРАНА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (implicitly-counterposelydefined reproductional economic system) (ки) – във:
имплицитно-противонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
имплицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана
възпроизводствена икономическа система.
ИМПЛИЦИТНО-ПРОТИВОНАСОЧЕНО-ДЕФИНИРАНА
ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (implicitly-counterposely-defined
dispositional economic system) (ки) – във:
имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-полезностна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-стойностна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-ценностна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
трудово-факторна
специфично-полезностна
имплицитнопротивонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа
система;
трудово-факторна
специфично-стойностна
имплицитнопротивонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа
система;
трудово-факторна
специфично-ценностна
имплицитнопротивонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа
система;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------физическо-факторна
специфично-полезностна
имплицитнопротивонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа
система;
физическо-факторна
специфично-стойностна
имплицитнопротивонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа
система;
физическо-факторна
специфично-ценностна
имплицитнопротивонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа
система.
ИМПЛИЦИТНО-ПРОТИВОНАСОЧЕНО-ДЕФИНИРАНА
ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (implicitly-counterposely-defined dispositional production economic system) (*) – същностно-стратифицирана
производствена
икономическа
система*
(essentially-stratified production economic system) [диспозиционна производствена икономическа система* (dispositional production economic system)]
Srszr..esfe..(p p ) от първи ранг (вж. ранжиране на икономическите системи), която
едновременно е имплицитно-дефинирана същностно-стратифицирана икономическа система (вж. имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа
система) и противонасочено-дефинирана възпроизводствена икономическа
система (вж. противонасочено-дефинирана ингредиентна икономическа система); същото като феноменно-същностна резултатно-ресурсна възпроизводствена икономическа система* (phenomenal-essential resultive-resource
reproductional economic system). Разновидност е на имплицитнопротивонасочено-дефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система и нейна идентифицираща подсистема е имплицитно-противонасочено-дефинираната квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система. Централно за системата Srszr..esfe..(p p ) е понятието за

диспозиционна производствена икономическа наситеност Sz(f)r(e).(p) (в т.ч.
средната диспозиционна производствена икономическа наситеност ASz(f)r(e) (p)
и пределната диспозиционна производствена икономическа наситеност
MSz(f)r(e) (p)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Основни положения на имплицитно-противонасочено-дефинираната
диспозиционна производствена икономическа система
Имплицитно-противонасочено-дефинираната диспозиционна производствена икономическа система Srszr..esfe..(p p ) (фиг. 1) е йерархична икономическа система, композирана на две стратификационни равнища – феноменно и същностно (вж. йерархична многоравнищна икономическа система). От една страна, системата Srszr..esfe..(p p ) включва две противонасочено-дефинирани произ-

водствени икономически системи* (counterposely-defined production
economic system) [същото като резултатно-ресурсни производствени икономически системи* (resultive-resource production economic systems)]. Първата
е феноменната противонасочено-дефинирана производствена икономическа система* (phenomenal counterposely-defined production economic system)
[същото като феноменна резултатно-ресурсна производствена икономическа система* (phenomenal resultive-resource production economic system)]
Srsz (( ff )).r p( f ).( p ) . Тя е феноменното равнище на имплицитно-противонасоченодефинираната диспозиционна производствена икономическа система Srszr..esfe..(p p ) и
нейното операторно уравнение е
Srsz ((f f)).r (pf ) .( p ) ≡ {r ( f )( p) = Bz ( f ) r ( f ).( p ) ( z ( f )( p ))}.

Второта е същностната противонасочено-дефинирана производствена
икономическа система* (essential counterposely-defined production economic
system) [същото като същностна резултатно-ресурсна производствена икономическа система* (essential resultive-resource production economic system)]
Srsz ((ee)).r (pe ).( p ) . Тя е същностното равнище на имплицитно-противонасоченодефинираната диспозиционна производствена икономическа система Srszr..esfe..(p p ) и
нейното операторно уравнение е
Srsz ((ee)).r (pe ).( p ) ≡ {r (e)( p) = Bz ( e ) r ( e ).( p ) ( z (e)( p ))}.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------S esf ((zz)).ep( z ).( p )

Sesf ((rr)).ep( r ) .( p )

S rsz ((f f)).r (pf ).( p )

S rsz ((ee)).r (pe ).( p )

r(f)(p)=f(r)(p)

Bz(f)r(f).(p)

If(r)e(r).(p)

Sz(f)r(e).(p)

r(e)(p)=e(r)(p)

z(f)(p)=f(z)(p)

If(z)e(z).(p)

z(e)(p)=e(z)(p)

Bz(e)r(e).(p)

Фиг. 1. Имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена
икономическа система

От друга страна, системата Srszr..esfe..(p p ) включва две производственоимплицитно-дефинирани
диспозиционни
икономически
системи*
(poroduction-implicitly-defined dispositional economic systems) [същото като
производствено-феноменно-същностни
икономически
системи*
(poroduction-phenomenal-essential economic systems)]. Първата е производствено-ресурсната имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа
система* (poroduction-resource implicitly-defined dispositional economic system)
[същото като производствено-ресурсна феноменно-същностна икономическа система* (poroduction-resource phenomenal-essential economic system)
Sesf ((rr)).ep( r ).( p ) . Тя е ресурсната форма на имплицитно-противонасоченодефинираната диспозиционна производствена икономическа система Srszr..esfe..(p p ) и
нейното операторно уравнение е
Sesf ((rr)).ep( r ).( p ) ≡ {e(r )( p ) = I f ( r ) e ( r ).( p ) ( f (r )( p))},

Втората е производствено-резултатната имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система* (poroduction-resultive implicitly-defined
80
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dispositional economic system) [същото като производствено-резултатна феноменно-същностна
икономическа
система*
(poroduction-resultive
f ( z ) e ( z ).( p )
phenomenal-essential economic system) Ses ( z ). p
. Тя е резултатната форма на

имплицитно-противонасочено-дефинираната диспозиционна производствена
икономическа система Srszr..esfe..(p p ) и нейното операторно уравнение е
Sesf ((zz)).ep( z ).( p ) ≡ {e( z )( p ) = I f ( z ) e ( z ).( p ) ( f ( z )( p ))}.

С Bz(f)r(f).(p) е означена феноменната производствена ресурсна разходност
на икономическия резултат при феноменната противонасочено-дефинирана
производствена икономическа система Srsz (( ff )).r p( f ).( p ) [вж. феноменна възпроиз-

водствена ресурсна разходност на икономическия резултат (при експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система), възпроизводствена икономическа разходност и ресурсна разходност на икономическия резултат, на които тя е
разновидност]. Икономическата величина Bz(f)r(f).(p) показва какъв размер феноменен производствен икономически ресурс [чиято обща величина е r(f)(p)] при
икономическата система Srsz (( ff )).r p( f ).( p ) се изисква от (респ. съответствува на)
единица феноменен производствен икономически резултат [чиято обща величина е z(f)(p)] при същата тази система Srsz (( ff )).r p( f ).( p ) . Нейни (на Bz(f)r(f).(p)) разновидности са (1) средната феноменна производствена ресурсна разходност на
икономическия резултат ABz(f)r(f).(p) [вж. средна феноменна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (също), средна възпроизводствена икономическа разходност и средна ресурсна разходност на икономическия резултат, на които тя е разновидност] и (2) пределната феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат
MBz(f)r(f).(p) [вж. пределна феноменна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (също), пределна възпроизводствена
икономическа разходност и пределна ресурсна разходност на икономическия
резултат, на които тя е разновидност]. Средната феноменна производствена
ресурсна разходност на икономическия резултат ABz(f)r(f).(p) показва средно какъв размер феноменен производствен икономически ресурс се изисква от
(респ. съответствува на) единица феноменен производствен икономически резултат при системата Srsz (( ff )).r p( f ).( p ) . Пределната феноменна производствена ресрусрсна разходност на икономическия резултат MBz(f)r(f).(p) показва какво е на-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растването (прираста) на феноменния производствен икономически ресурс,
което при постоянни други условия е породено от (съответствува на) единица
нарастване на феноменния производствен икономически резултат при същата
система.
С Bz(e)r(e).(p) е означена същностната производствена ресурсна разходност
на икономическия резултат при феноменната противонасочено-дефинирана
производствена икономическа система Srsz ((ee)).r (pe ).( p ) [вж. същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (при експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система], възпроизводствена икономическа разходност и ресурсна разходност на икономическия резултат, на които тя също
е разновидност). Икономическата величина Bz(e)r(e).(p) показва какъв размер
същностен производствен икономически ресурс при икономическата система
Srsz ((ee)).r (pe ).( p ) се изисква от (респ. съответствува на) единица същностен производствен икономически резултат при същата тази система Srsz ((ee)).r (pe ).( p ) . Нейни
(на Bz(e)r(e).(p)) разновидности са (1) средната същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат ABz(e)r(e).(p) [вж. средна същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (също), средна възпроизводствена икономическа разходност и средна ресурста разходност на икономическия резултат, на които тя също е разновидност] и (2) пределната същностна производствена ресурсна разходност
на икономическия резултат MBz(e)r(e).(p) [вж. пределна същностна възпроизводствена резултатна ресурсна разходност на икономическия резултат
(също), пределна възпроизводствена икономическа разходност и пределна ресурсна разходност на икономическия резултат, на които тя също е разновидност]. Средната същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат ABz(e)r(e).(p) показва средно какъв размер същностен производствен икономически ресурс се изисква от (респ. съответствува на) единица
същностен производствен икономически резултат при системата Srsz ((ee)).r (pe ).( p ) .

Пределната същностна производствена ресурсна разходност на икономическия
резултат MBz(e)r(e).(p) показва какво е нарастването (прираста) на същностния
производствен икономически ресурс, което при постоянни други условия е породено от (съответствува на) единица нарастване на същностния производствен икономически резултат при същата система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------С If(r)e(r).(p) е означена производствено-ресурсната същностна интензивност на икономическото явление при производствено-ресурсната имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система Sesf ((rr)).ep( r ).( p ) (вж. ресурсна

същностна интензивност на икономическото явление, диспозиционална икономическа интензивност и същностна интензивност на икономическото явление, на които тя е разновидност). Икономическата величина If(r)e(r).(p) показва
какъв резмер същностен производствен икономически ресурс [чиято обща величина е e(r)(p)] при икономическата система Sesf ((rr)).ep( r ).( p ) се съдържа в (се индуцира от, съответствува на) единица феноменен производствен икономически
ресурс [чиято обща величина е f(r)(p)] при същата тази система Sesf ((rr)).ep( r ).( p ) .
Нейни (на If(r)e(r).(p)) разновидности са (1) средната производствено-ресурсна
същностна интензивност на икономическото явление* (average productionresource essential intensity of the economic phenomenon) AIf(r)e(r).(p) (вж. средна
ресурсна същностна интензивност на икономическото явление, средна диспозиционална икономическа интензивност и средна същностна интензивност
на икономическото явление, на които тя е разновидност) и (2) пределната
производствено-ресурсна същностна интензивност на икономическото
явление* (marginal production-resource essential intensity of the economic
phenomenon) MIf(r)e(r).(p) (вж. средна ресурсна същностна интензивност на
икономическото явление, пределна диспозиционална икономическа интензивност и пределна същностна интензивност на икономическото явление, на
които тя е разновидност). Средната производствено-ресурсна същностна интензивност на икономическото явление AIf(r)e(r).(p) показва средно какъв размер
същностен производствен икономически ресурс се съдържа в (се индуцира от,
съответствува на) единица феноменен производствен икономически ресурс
при системата Sesf ((rr)).ep( r ).( p ) . Пределната производствено-ресурсна същностна интензивност на икономическото явление AIf(r)e(r).(p) показва какво е нарастването (прираста) на същностния производствен икономически ресурс, което
при постоянни други условия е породено от (съответствува на) единица нарастване на феноменния производствен икономически ресурс при същата система.
С If(z)e(z).(p) е означена производствено-резултатната същностна интензивност на икономическото явление при производствено-резултатната имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система Sesf ((zz)).ep( z ).( p ) (вж. ре-

зултатна същностна интензивност на икономическото явление, диспозици83
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------онна икономическа интензивност и същностна интензивност на икономическото явление, на които тя също е разновидност). Икономическата величина
If(z)e(z).(p) показва какъв резмер същностен производствен икономически резултат [чиято обща величина е e(z)(p)] при икономическата система Sesf ((zz)).ep( z ).( p ) се
съдържа в (се индуцира от, съответствува на) единица феноменен възпроизводствен икономически резултат [чиято обща величина е f(z)(p)] при същата
тази система Sesf ((zz)).ep( z ).( p ) . Нейни (на If(z)e(z).(p)) разновидности са (1) средната

производствено-резултатна същностна интензивност на икономическото
явление AIf(z)e(z).(p) (вж. средна резултатна същностна интензивност на икономическото явление, средна диспозиционална икономическа интензивност и
средна същностна интензивност на икономическото явление, на които тя също е разновидност) и (2) пределната производствено-резултатна същностна
интензивност на икономическото явление MIf(z)e(z) (p) (вж. пределна резултатна
същностна интензивност на икономическото явление пределна диспозиционална икономическа интензивност и пределна същностна интензивност на
икономическото явление, на които тя също е разновидност). Средната производствено-резултатна същностна интензивност на икономическото явление
AIf(z)e(z).(p) показва средно какъв размер същностен производствен икономически резултат се съдържа в (се индуцира от, съответствува на) единица феноменен производствен икономически резултат при системата Sesf ((zz)).ep( z ).( p ) . Пределната производствено-резултатна същностна интензивност на икономическото
явление AIf(z)e(z).(p) показва какво е нарастването (прираста) на същностния
производствен икономически резултат, което при постоянни други условия е
породено от (съответствува на) единица нарастване на феноменния производствен икономически резултат при същата система.
Диспозиционната производствена икономическа наситеност Sz(f)r(e).(p) показва какъв размер същностен производствен икономически ресурс [чиято обща величина е r(e)(p) = e(r)(p)] се изисква от (респ. съответствува на) единица
феноменен производствен икономически резултат [чиято обща величина е
z(f)(p) = f(z)(p)] в разглежданата имплицитно-противонасочено-дефинирана
диспозиционна производствена икономическа система Srszr..esfe..(p p ) . Това положение е онагледено на фиг. 2. Забелязват се две важни зависимости (вж. и фиг.
1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------z(f)(p)=f(z)(p)

Sz(f)r(e).(p)

r(e)(p)=e(r)(p)

Фиг. 2. Диспозиционна производствена икономическа наситеност при
експлицитно-противонасочено-дефинираната диспозиционна производствена икономическа система

Първо, диспозиционната производствена икономическа наситеност
Sz(f)r(e).(p) е равна на произведението на феноменната производствена ресурсна
разходност на икономическия резултат Bz(f)r(f).(p) с производствено-ресурсната
същностна интензивност на икономическото явление If(r)e(r).(p), т.е. Sz(f)r(e).(p) =
Bz(f)r(f).(p) . If(r)e(r).(p). Затова, когато производствено-ресурсната същностна интензивност на икономическото явление If(r)e(r).(p) е равна на единица, тогава диспозиционната производствена икономическа наситеност Sz(f)r(e).(p) е равна на феноменната производствена ресурсна разходност на икономическия резултат
Bz(f)r(f), а когато феноменната производствена ресурсна разходност на икономическия резултат Bz(f)r(f)л(p) е равна на единица, тогава диспозиционната производствена икономическа наситеност Sz(f)r(e).(p) е равна на производственоресурсната същностна интензивност на икономическото явление If(r)e(r).(p). Тези
съотношения са еквивалентни на положението, че феноменната производствена ресурсна разходност на икономическия резултат е равна на съотношението
между диспозиционната производствена икономическа наситеност и производствено-ресурсната същностна интензивност на икономическото явление,
т.е. че Bz(f)r(f) (p) = Sz(f)r(e).(p) : If(r)e(r).(p). Така се стига до твърдението, че при постоянни други условия [при постояннен феноменен производствен икономически
резултат z(f)(p) = f(z)(p) и постоянен същностен производствен икономически
ресурс r(e)(p) = e(r)(p) и при постоянно Sz(f)r(e)] нарастването на производствено-ресурсната същностна интензивност на икономическото явление If(r)e(r).(p)
обуславя намаляване на феноменната производстена ресурсна разходност на
икономическия резултат Bz(f)r(f).(p), тъй като при дадена начална позиция z(f)(p) =
f(z)(p) същият краен резултат r(e)(p) = e(r)(p) при увеличаване на производствено-ресурсната същностна интензивност (при увеличаване на ползването на
феноменния ресурс, значи при увеличаване на ииндуцирането на същностния
ефект от единица феноменен ресурсен икономически ингредиент) може да се
получи само при намаляване на феноменната ресурсна разходност, т.е. извършва се еквивалентно заместване на феноменна производствена ресурсна разходност с производствено-ресурсна същностна интензивност. При обратни из85
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------менения се извършва еквивалентно заместване на производствено-ресурсната
същностна интензивност с феноменна производствена ресурсна разходност.
Второ, диспозиционната производствена икономическа наситеност
Sz(f)r(e).(p) е равна още и на произведението на същностната производствена ресурсна разходност на икономическия резултат Bz(e)r(e) с производственорезултатната същностна интензивност на икономическото явление If(r)e(z), т.е.
Sz(f)r(e).(p) = Bz(e)r(e).(p) . If(r)e(z).(p). Затова, когато производствено-резултатната същностна интензивност на икономическото явление If(r)e(z) е равна на единица, тогава диспозиционната производствена икономическа наситеност Sz(f)r(e).(p) е
равна на същностната производствена ресурсна разходност на икономическия
резултат Bz(e)r(e).(p), а когато същностната производствена ресурсна разходност
на икономическия резултат Bz(e)r(e).(p) е равна на единица, тогава диспозиционната производствена икономическа наситеност Sz(f)r(e).(p) е равна на производствено-резултатната същностна интензивност на икономическото явление
If(r)e(z).(p). Тези съотношения са еквивалентни на положението, че същностната
производствена ресурсна разходност на икономическия резултат е равна на
съотношението между диспозиционната производствена икономическа наситеност и производствено-резултатната същностна интензивност на икономическото явление, т.е. че Bz(e)r(e).(p) = Sz(f)r(e).(p) : Ke(r)f(r).(p). Така се стига и до твърдението, че при постоянни други условия [при постояннен феноменен производствен икономически резултат z(f)(p) = f(z) и постоянен същностен производствен икономически ресурс r(e)(p) = e(r) и при постоянно Sz(f)r(e).(p)] нарастването на производствено-резултатната същностна интензивност на икономическото явление If(r)e(z).(p) обуславя намаляване на същностната производствена
ресурсна разходност на икономическия резултат Bz(e)r(e).(p), тъй като при дадена
начална позиция z(f)(p) = f(z)(p) същият краен резултат r(e) = e(r) при увеличаване на производствено-резултатната същностна интензивност (при увеличаване на ползването на феноменния резултат, значи при увеличаване на ииндуцирането на същностния ефект от единица феноменен резултатен икономически ингредиент) може да се получи само при намаляване на същностната производствена ресурсна разходност, т.е. извършва се еквивалентно заместване на
същностна производствена ресурсна разходност с производствено-резултатна
същностна интензивност. При обратни изменения се извършва еквивалентно
заместване на производствено-резултатната същностна интензивност със същностна производствена ресурсна разходност.
Средната диспозиционна производствена икономическа наситеност
ASz(f)r(e).(p) показва средно какъв размер същностен производствен икономичес-

86

86

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки ресурс [чиято обща величина е r(e)(p) = e(r)(p)] се изисква от (респ. съответствува на) единица феноменен производствен икономически резултат [чиято обща величина е z(f)(p) = f(z)(p)] в разглежданата емплицитнопротивонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа
система Srszr..esfe..(p p ) . Величината ASz(f)r(e).(p) отговаря на формулата
r (e)( p ) = AS z ( f ) r ( e ).( p ) z ( f )( p ), респ . AS z ( f ) r (e ).( p ) =

r (e)( p )
.
z ( f )( p )

Пределната диспозиционна производствена икономическа наситеност
MSz(f)r(e).(p) на същата система Srszr..esfe..(p p ) показва нарастването (прираста) на
същностния производствен икономически ресурс r(e)(p), породено при постоянни други условия от единица нарастване на феноменния производствен икономически резултат z(f)(p). Следователно
z ( f )( p ) 0

r (e)( p) =

∫ MR z ( f ) r (e).( p ) d z ( f )( p),

респ . MR z ( f ) r ( e ).( p ) =

z ( f )( p ) = 0

dr (e)( p)
.
dz ( f )( p )

Пределната диспозиционна производствена икономическа наситеност
MSz(f)r(e).(p) е съотношението между диференциалното нарастване на същностния производствен икономически ресурс r(e)(p) и диференциалното нарастване на феноменния производствен икономически резултат z(f)(p) и е функция на
z(f)(p).
Съотношението между пределната и средната диспозиционна производствена икономическа наситеност е еластичността на същностния производсгвен икономически ресурс към феноменния производствен икономически
резултат* (elasticity of essential production economic resource to phenomenal
production economic result) ELz(e)r(f).(p) при имплицитно-противонасоченодефинираната диспозиционна производствена икономическа система Srszr..esfe..(p p ) .
Тя се определя по формулата
EL z ( f ) r ( e ).( p ) = MS z ( f ) r ( e ).( p ) : AS z ( f ) r ( e ).( p ) =
=

dr (e)( p ) r (e)( p ) dr (e)( p ) dz ( f )( p )
:
=
:
.
dz ( f )( p ) z ( f )( p ) r (e)( p ) z ( f )( p )

При постоянни други условия еластичността от вида ELz(f)r(e).(p) показва с колко
процента се променя същностният производствен ресурс r(e)(p) при един про-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------цент промяна на феноменния производствен икономическия резултат z(f)(p)
при системата Srszr..esfe..(p p ) .

Имплицитно-противонасочено-дефинираната диспозиционна производствена икономическа система в нейната цялост
Имплицитно-противонасочено-дефинираната диспозиционна производствена икономическа система в нейната цялост (ингредиентна икономическа
система от първи ранг) Srszr..esfe..(p p ) е показана на фиг. 3. В това си качество
нейните входове са входни ингредиентни икономически системи от нулев
ранг, изходите – изходни ингредиентни икономически системи от нулев ранг
[изобщо нейните входове и изходи са метаикономически ингредиенти*
(metaeconomic ingredients)], и операторите – операторни ингредиентни икономически системи от нулев ранг [те са метаикономически оператори*
(metaeconomic operators)] (вж. ранжиране на ингредиентнте икономически
системи и метаикономическа система). Тогава системата Srszr..esfe може да бъде
построена и интерпретирана едновременно по два начина.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

S rsz ((f f)).r (pf ).( p )

Sif( (zrzr).)pe ( zr ).( p )

S rsz ((ee)).r (pe ).( p )

S esf ((rr)).ep( r ).( p )

Scz ((effe ).) rp( fe ).( p )

r(f)(p)=f(r)(p)

Bz(f)r(f).(p)

If(r)e(r).(p)

Tzr.fe.(p)

r(e)(p)=e(r)(p)

Bz(e)r(e).(p)

S esf ((zz)).ep( z ).( p )

z(f)(p)=f(z)(p)

If(z)e(z).(p)

z(e)(p)=e(z)(p)

Фиг. 3. Имплицитно-противонасочено-дефинираната диспозиционна производствена
икономическа система в нейната цялост

Първо, имплицитно-противонасочено-дефинираната диспозиционна производствена икономическа система Srszr..esfe..(p p ) извършва производственофеноменно-същностно ингредиентно икономическо преобразование от
първи ранг* (first-rank production-phenomenal-essential ingrediental economic
transformation), като с помощта на операторната интензивираща противонасочено-дефинирана производствена икономическа система* (intensifing
counterposely-defined production economic system) [същото като интензивираща резултатно-ресурсна производствена икономическа система*
(intensifing resultive-resource production economic system)] Sif( (zrzr).)pe ( zr ).( p ) трансформира входната феноменната противонасочено-дефинирана производствена икономическа система* (phenomenal counterposely-defined production
economic system) [същото като входна феноменна резултатно-ресурсна производствена икономическа система* (phenomenal resultive-resource
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------production economic system)] Srsz ((ff)).r (pf ).( p ) в изходната същностна противона-

сочено-дефинирана производствена икономическа система* (essential
counterposely-defined production economic system) [същото като изходна същностна резултатно-ресурсна производствена икономическа система*
(essential resultive-resource-production economic system)] Srsz ((ee)).r (pe ).( p ) . Съответствуващото на разглежданото икономическо преобразувание феноменносъщностно резултатно-ресурсно производствено операторно уравнение
от първи ранг* (first-rank phenomenal-essential resultive-resource production
operatorial equation) на системата Srszr..esfe..(p p ) има вида
Srszr..esfe..(pp ) ≡ {Srsz ((ee)).r (pe ).( p ) = Sif( (zrzr).)pe ( zr ).( p ) (Srsz ((f f)).r (pf ).( p ) )}.

От своя страна в операторната интензивираща резултатно-ресурсна икономическа система Sif( (zrzr).)pe ( zr ).( p ) се извършва интензивностно резултатно-

ресурсно производствено икономическо преобразование* (intensity resultiveresource production economic transformation), при което с помощта на феноменно-същностен резултатно-ресурсен производствен икономически оператор* (phenomenal-essential resultive-resource production economic operator)
Tzr.fe.(p) производствено-резултатната същностна интензивност на икономическото явление If(z)e(z).(p) се трансформира в производствено-ресурсната същностна интензивност на икономическото явление If(r)e(r).(p). Интензивностното резултатно-ресурсно производствено операторно уравнение* (intensity
resultive-resource production operatorial equation) на системата Sif( (zrzr).)pe ( zr ).( p ) е
Sif( (zrzr).)pe ( zr ).( p ) ≡ {I f ( r ) e ( r ).( p ) = Tzr . fe.( p ) ( I f ( z ) e ( z ).( p ) )}

и на него отговаря интензивностното резултатно-ресурсно производствено икономическо изображение* (intensity resultive-resource production
economic mapping) Tzr.fe.(p) : If(z)e(z).(p) → If(r)e(r) (p). Необходимо е да се отбележи
обстоятелството, че входът If(z)e(z).(p) на операторната икономическа система
Sif( (zrzr).)pe ( zr ).( p ) е операторът на производствено-резултатната феноменносъщностна икономическа система Sesf ((zz)).ep( z ).( p ) , а нейният изход If(r)e(r).(p) е операторът на производствено-ресурсната феноменно-същностна икономическа сисe ( r ) f ( r ).( p )
тема Ses
.
( r ). p
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Второ, имплицитно-противонасочено-дефинираната диспозиционна производствена икономическа система Srszr..esfe..(p p ) извършва и резултатно-ресурсно
производствено икономическо преобразование от първи ранг* (first-rank
resultive-resource production economic transformation), като с помощта на операторната производствено-разходваща имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система* (production-spending implicitly-defined
dispositional economic system) [същото като операторна производственоразходваща феноменно-същностна икономическа система* (productionspending essential-phenomenal economic system)] Scz (( fefe).) rp( fe ).( p ) трансформира
входната производствено-резултатна имплицитно-дефинирани диспозиционни икономически системи* (production-resultive implicitly-defined
dispositional economic system) [същото като входна производственорезултатна феноменно-същностна икономическа система* (productionresultive phenomenal-essential economic systems)] Sesf ((zz)).ep( z ).( p ) в изходната произ-

водствено-ресурсна имплицитно-дефинирани диспозиционни икономически системи* (production-resource implicitly-defined dispositional economic
system) [същото като изходна производствено-ресурсна феноменносъщностна икономическа система* (production-resource phenomenal-essential
economic system)] Sesf ((rr)).ep( r ).( p ) . По такъв начин тя преобразува производственорезултатните диспозционни икономически отношения, съдържащи се в системата Sesf ((zz)).ep( z ).( p ) в производствено-ресурсни диспозиционни икономически отношения, съдържащи се в системата Sesf ((rr)).ep( r ).( p ) . Съответстващото на разглежданото икономическо преобразование производствено-резултатно-ресурсно
феноменно-същностно операторно уравнение от първи ранг* (first-rank
production-resultive-resource phenomenal-essential ingrediential operatorial
equation) на системата Srszr..esfe..(p p ) има вида
e ( z ) e ( z ).( p )
Srszr..esfe..(p p ) ≡ {Sesf ((rr)).ep( r ).( p ) = Scz (( fefe).) rp( fe ).( p ) (Ses
)}.
( z ). p

От своя страна в операторната производствено-разходваща феноменносъщностна икономическа система Scz (( fefe).) rp( fe ).( p ) се извършва производствено-

разходностно феноменно-същностно икономическо преобразование*
(production-costness phenomenal-essential economic transformation), при което с
помощта на същия феноменно-същностен резултатно-ресурсен производствен
икономически оператор Tzr.fe.(p) феноменната производствена ресурсна раз91
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ходност на икономическия резултат Bz(f)r(f).(p) се трансформира в същностна
производствена ресурсна разходност на икономическия резултат Bz(e)r(e).(p).
Производствено-разходностното феноменно-същностно операторно уравнение* (production-costness phenomenal-essential operatorial equation) на
системата Scz (( fefe).) rp( fe ).( p ) е
Scz (( fefe).) rp( fe ).( p ) ≡ {Bz ( e ) r ( e ).( p ) = Tzr . fe.( p ) ( Bz ( f ) r ( f ).( p ) )}

и на него отговаря производствено-разходностното феноменно-същностно
икономическо изображение* (production-costness phenomenal-essential
economic mapping) Tzr.fe.(p) : Bz(f)r(f).(p) → Bz(e)r(e).(p). Необходимо е да се отбележи
обстоятелството, че входът Bz(f)r(f) (p) на операторната икономическа система
Scz (( fefe).) rp( fe ).( p ) е операторът на феноменната резултатно-ресурсна производствена
икономическа система Srsz ((ff)).r (pf ).( p ) , а нейният изход Bz(e)r(e).(p) е операторът на
същностната резултатно-ресурсна производствена икономическа система
Srsz ((ee)).r (pe ).( p ) .

Разновидности на имплицитно-противонасочено-дефинираната диспозиционна производствена икономическа система
Според формите на изразяване на икономическото богатство (според ингредиентната икономическа изразимост) имплицитно-противонасоченодефинираната диспозиционна производствена икономическа система Srszr..esfe..(p p )
има многобройни разновидности. Например, това са: (1) паричнонатуралната имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна
производствена икономическа система* (monetary-natural implicitlycounterposely-defined
dispositional
production
economic
system)
z ( mn ) r ( mn ). f ( m ) e ( n ).( p )
Srs ( mn ).es ( mn ). p
,
(2)
парично-специфичната
имплицитно-

противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система* (monetary-specific implicitly-counterposely-defined dispositional
) r ( ms ). fe ( m ) e ( s ).( p )
production economic system) Srsz ((ms
, (3) натурално-ценностната
ms ). es ( ms ). p
имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система* (natural-worth implicitly-counterposely-defined
) r ( nw). f ( n ) e ( w).( p )
dispositional production economic system) Srsz ((nw
, (4) специфичноnw). es ( nw).( p )
ценностната имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна
производствена икономическа система* (specific-worth implicitly92
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------counterposely-defined
). f ( s ) e ( w ).( p )
Srrs((swsw)).z (essw( sw
[в
).( p )

dispositional
production
economic
system)
т.ч. специфично-стойностната имплицитно-

противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система* (specific-value implicitly-counterposely-defined dispositional
production economic system) Srrs((svsv)).z (essv().svf).(ps ) e ( v ).( p ) и специфично-полезностната
имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система* (specific-utility implicitly-counterposely-defined
). f ( s ) e ( u ).( p )
dispositional production economic system) Srsz ((susu)).r (essu( su
], (5) парично). p
ценностната имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна
производствена икономическа система* (monetary-worth implicitlycounterposely-defined
dispositional
production
economic
system)
z ( mw) r ( mw). f ( m ) e ( w).( p )
Srs ( mw).es ( mw). p
и т.н.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална имплицитно-противонасоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система*
(individual implicitly-counterposely-defined dispositional production economic
system), фирмена имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система* (firm implicitly-counterposelydefined dispositional production economic system), обществена имплицитнопротивонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система* (social implicitly-counterposely-defined dispositional production
economic system) и други.
Според факторната обусловеност на икономическото производство (вж.
факторна икономическа обусловеност) се разграничават (1) трудовофакторна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (labour-factor implicitly-counterposelydefined dispositional production economic system) [в т.ч. (а) текуща трудовофакторна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (flowing labour-factor implicitlycounterposely-defined dispositional production economic system) и (б) интегрална трудово-факторна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (integral labour-factor
implicitly-counterposely-defined dispositional production economic system), същото като капиталова трудово-факторна имплицитно-противонасоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система (capital
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------labour-factor implicitly-counterposely-defined dispositional production economic
system)],
(2)
физическо-факторна
имплицитно-противонасоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система
(physical-factor implicitly-counterposely-defined dispositional production economic
system) [в т.ч. (а) текуща физическо-факторна имплицитнопротивонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (flowing physical-factor implicitly-counterposely-defined dispositional
production economic system) и (б) интегрална физическо-факторна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (integral physical-factor implicitly-counterposely-defined
dispositional production economic system), същото като капиталова физическофакторна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (capital physical-factor implicitlycounterposely-defined dispositional production economic system)] и (3) трудовофизическо-факторна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (labour-physical-factor
implicitly-counterposely-defined dispositional production economic system) [в т.ч.
(а) текуща трудово-физическо-факторна имплицитно-противонасоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система
(flowing labour-physical-factor implicitly-counterposely-defined dispositional
production economic system) и (б) интегрална трудово-физическо-факторна
имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система (integral labour-physical-factor implicitlycounterposely-defined dispositional production economic system), същото като капиталова трудово-физическо-факторна имплицитно-противонасоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система (capital
labour-physical-factor implicitly-counterposely-defined dispositional production
economic system)].
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена
икономическа система се конституират още и съответстващите на последната
понятия за имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена консуматорска система* (implicitly-counterposely-defined
dispositional
production
consumptionary
system),
имплицитнопротивонасочено-дефинирана диспозиционна производствена стопанска
система* (implicitly-counterposely-defined dispositional production protoeconomic system), имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозици-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------онна производствена пазарно-икономическа система* (implicitlycounterposely-defined dispositional production marketly-economic system) и имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена
финансово-пазарно-икономическа система* (implicitly-counterposely-defined
dispositional production financially-marketly-economic system). Общо за всички
тях е понятието за имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена подъдржаща система* (implicitly-counterposely-defined
dispositional production sustenance /sustaining/ system) (за имплицитнопротивонасочено-дефинирана диспозиционна производствена система при
поддържането).
ИМПЛИЦИТНО-ПРОТИВОНАСОЧЕНО-ДЕФИНИРАНА
ДИСПОЗИЦИОННА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (implicitly-counterposely-defined dispositional production economic system) (ки) – във:
имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
имплицитно-противонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
специфично-полезностна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-стойностна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-ценностна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система.
ИМПЛИЦИТНО-ПРОТИВОНАСОЧЕНО-ДЕФИНИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (implicitly-counterposely-defined economic system) (ки) –
във:
имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
имплицитно-противонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
имплицитно-противонасочено-дефинирана квази-стратисубстанциална
икономическа система;
имплицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана
възпроизводствена икономическа система;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------специфично-полезностна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-стойностна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-ценностна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система.
ИМПЛИЦИТНО-ПРОТИВОНАСОЧЕНО-ДЕФИНИРАНА КВАЗИ-ДИСПОЗИЦИОННА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (implicitly-counterposely-defined quasi-dispositional reproductional economic
system) (*) – квази-същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система (квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система) от нулев ранг (вж. ранжиране на икономическите системи), която е съвместно имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система и противонасочено-дефинирана ингредиентна икономическа система. Тя трансформира феноменния възпроизводствен икономически резултат (който е
нейният входен икономически ингредиент и едноврeменно принадлежи на резултатната диспозиционна икономическа система и на феноменната възпроизводствена икономическа система) в същностен възпроизводствен икономически ресурс (който е нейният изходен икономически ингредиент и едноврeменно принадлежи на ресурсната диспозиционна икономическа система и на
същностната възпроизводствена икономическа система) (фиг. 1). Разновидност е на имплицитно-противонасочено-дефинираната квази-стратисубстанциална икономическа система. Икономически оператор (икономически ингредиентор) на тази трансформация е диспозиционната възпроизводствена икономическа наситеност (в т.ч. средната диспозиционна възпроизводствена икономическа наситеност и пределната диспозиционна възпроизводствена икономическа наситеност). Диспозиционната възпроизводствена икономическата наситеност показва какво количество същностен възпроизводствен
икономически ресурс съответствува на единица феноменен възпроизводствен
икономически резултат и изпълнява ролята на имплицитно-противонасоченодефинирана диспозиционна възпроизводствена ингредиентна предавателна
икономическа функция на разглежданата система. Диспозиционната възпроизводствена икономическата наситеност е такъв вид показател за диспозиционна
възпроизводствена икономическа натовареност, който съчетава в себе си
едновременно свойствата на диспозиционна възпроизводствена икономическа
разходност и диспозиционна възпроизводствена икономическа интензивност.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Феноменна противонасочено-дефинирана
възпроизводствена
иконом.
система

Същностна противонасочено-дефинирана
възпроизводствена
иконом.
система
Имплицитнопротивонасочено-дефинирана квазидиспозиционна възпроизводствена
икон. система

Феноменен
възпроизводствен
икономически ресурс

Феноменна възпроизводствена
икономическа
разходност

Феноменен
възпроизводствен
икономически резултат

Ресурсна
диспозиционна икономическа
интензивност

Диспозиционна
възпроизводствена икономическа наситеност

Резултатна
диспозиционна икономическа
интензивност

Същностен
възпроизводствен икономически
ресурс

Същностна възпроизводствена
икономическа
разходност

Ресурсна имплицитнодефинирана
диспозиционна
икономическа
система

Същностенвъзпроизводствен икономически
резултат

Резултатна имплицитнодефинирана
диспозиционна
икономическа
система

Фиг. 1. Същностно-стратифицирана (диспозиционна) възпроизводствена икономическа
система от първи ранг и фиксирана в нея имплицитно-противонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономичека система

Ингредиентите на имплицитно-пронивонасочено-дефинираната квазидиспозиционна възпроизводствена икономическа система се разглеждат като
нейни квази-диспозиционни възпроизводствени икономически субстанци-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------енти* (quasi-dispositional reproductional economic substantients), а двойката от
такива ингредиенти – като имплицитно-противонасочено-дефиниран диспозиционен възпроизводствен икономически субстантификат* (implicitlycounterposely-defined dispositional reproductional economic substantificate). Имплицитно-противонасочено-дефинираната квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система е едновременно разновидност на имплицитнодефинираната квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система (на напрегнато-дефинираната квази-диспозиционна възпроизводствена
икономическа система), на противонасочено-дефинираната квазидиспозиционна възпроизводствена икономическа система (на разходнодефинираната квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система) и на хомогенно-ориентираната квази-диспозиционна възпроизводствена
икономическа система.
В рамките на стратифицираната възпроизводствена икономическа система и в съответствие с ингредиентната икономическа абстрахируемост освен имплицитно-противонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система се конституират още и съответстващите на
последната понятия за имплицитно-противонасочено-дефинирана квазиспецифичностна възпроизводствена икономическа система* (implicitlycounterposely-defined quasi-specificitical reproductional economic system), имплицитно-противонасочено-дефинирана квази-проявена възпроизводствена
икономическа система* (implicitly-counterposely-defined quasi-manifested
reproductional economic system), имплицитно-противонасочено-дефинирана
квази-същинна възпроизводствена икономическа система* (implicitlycounterposely-defined quasi-matterial reproductional economic system), имплицитно-противонасочено-дефинирана квази-консидерна възпроизводствена
икономическа система* (implicitly-counterposely-defined quasi-considerational
reproductional
economic
system)
и
имплицитно-противонасоченодефинирана квази-характеристична възпроизводствена икономическа система* (implicitly-counterposely-defined quasi-characteristic reproductional
economic system).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
имплицитно-противонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система се конституират още и съответстващите на
последната понятия за имплицитно-противонасочено-дефинирана квазидиспозиционна възпроизводствена консуматорска система* (implicitlycounterposely-defined quasi-dispositional reproductional consumptionary system),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------имплицитно-противонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена стопанска система* (implicitly-counterposely-defined quasidispositional
reproductional
protoeconomic
system),
имплицитнопротивонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена пазарно-икономическа
система*
(implicitly-counterposely-defined
quasidispositional reproductional marketly-economic system) и имплицитнопротивонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена
финансово-пазарно-икономическа система* (implicitly-counterposely-defined
quasi-dispositional reproductional financially-marketly-economic system). Общо за
всички тях е понятието за имплицитно-противонасочено-дефинирана квазидиспозиционна възпроизводствена поддържаща система* (implicitlycounterposely-defined quasi-dispositional reproductional sustenance /sustaining/
system) (за имплицитно-противонасочено-дефинирана квази-диспозиционна
възпроизводствена система при поддържането).
ИМПЛИЦИТНО-ПРОТИВОНАСОЧЕНО-ДЕФИНИРАНА
КВАЗИСТРАТИСУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (implicitlycounterposely-defined quasi-stratisubstantial economic system) (*) – квазистратисубстанциална икономическа система от нулев ранг (вж. ранжиране
на икономическите системи), която е съвместно имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система и противонасочено-дефинирана ингредиентна икономическа система. Тя трансформира консеквентния икономически
експлициент [който е нейният входен икономически ингредиент и едноврeменно принадлежи на консеквентната стратифицирана икономическа система
(вж. консеквентна икономическа система) и на експлицитната субстанциална
икономическа система) (вж. експлицитна икономическа система)] в антецедентен икономически имплициент [който е нейният изходен икономически ингредиент и едноврeменно принадлежи на антецедентната стратифицирана
икономическа система (вж. антецедентна икономическа система) и на имплицитната субстанциална икономическа система (вж. имплицитна икономическа система)] (фиг. 1). Икономически оператор (икономически ингредиентор) на тази трансформация е икономическата наситеност (в т.ч. средната
икономическа наситеност и пределната икономическа наситеност). Икономическата наситеност показва какво количество консеквентен икономически
имплициент съответствува на единица антецедентен икономически експлициент и изпълнява ролята на имплицитно-противонасочено-дефинирана стратисубстанциална ингредиентна предавателна икономическа функция на разг99
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лежданата система. Икономическата наситеност е такъв вид показател за икономическа ефективност, който съчетава в себе си едновременно свойствата на
икономическата разходност и икономическата интензивност. Ингредиентите
на имплицитно-насочено-дефинираната квази-стратисубстанциална икономическа система се разглеждат като нейни икономически квази-стратисубстанциенти* (economic quasi-stratisubstantients), а двойката от такива ингредиенти – като имплицитно-противонасочено-дефиниран икономически
стратисубстантификат* (implicitly-counterposely-defined economic stratisubstantificate).
Имплицитно-противонасочено-дефинираната
квазистратисубстанциална икономическа система е едновременно разновидност на
имплицитно-дефинираната квази-стратисубстанциална икономическа система (на напрегнато-дефинираната квази-стратисубстанциална икономическа система), на противонасочено-дефинираната квази-стратисубстанциална икономическа система (на натоварено-дефинираната квазистратисубстанциална
икономическа
система)
и
на
хомогенноориентираната квази-стратисубстанциална икономическа система.
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Експлицитна
противонасочено
дефинирана субстанциална
икономическа система

Антецедентен икономически
експлициент

Експлицитна консеквентна иконом. антецедентност (експлицитна иконом. разходност)

Антецедентна експлицитна икон.
имплицитност (антецедентна
икон. интензивност)
Имплицитна
противонасоченодефинирана субстанциална
икономическа система

Имплицитно
противонасочено-дефинирана квазистратисубстанциална
икономическа система

Антецедентен икономически
имплициент

Икономическа
наситеност

Имплицитна консеквентна иконом.
антецедентност (имплицитна иконом.
разходност)

Антецедентна
имплицитнодефинирана
стратифицирана
икономическа
система

Консеквентен икономически
експлициент

Консеквентна експлицитна икон.
имплицитност (консеквентна
икон. интензивност)

Консеквентен икономически
имплициент

Консеквентна
имплицитнодефинирана
стратифицирана
икономическа
система

Фиг. 1. Стратисубстанциална икономическа система от първи ранг и фиксирана в нея експлицитно-противонасочено-дефинирана квази-стратисубстанциална икономичека система

Когато се приложи ингредиентната икономическа абстрахируемост, се
конституират посочените в табл. 1 разновидности на имплицитнопротивонасочено-дефинираната квази-стратисубстанциална икономическа
система. Сред тях важно място заема имплицитно-противонасоченодефинираната квази-същностно-стратифицирана възпроизводствена иконо-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа система, наречена още имплицитно-противонасочено-дефинирана
квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система. Тя е предимно коментираната в настоящото издание.
Табл. 1. Разновидности на имплицитно-противонасочено-дефинираната квазистратисубстанциална икономическа система според критерия на ингредиентната
икономическа абстрахируемост
Имплицитнопротивонасоченодефинирана квазистратисубстанциална
икономическа
система

Имплицитнопротивонасоченодефинирана квазистрати-фицирана
сметна
икономическа
система

Имплицитнопротивонасоченодефинирана квазистрати-фицирана
възпроизводствена
икономическа
система

Имплицитнопротивонасоченодефинирана квазидиспозиционна
субстанциална
икономическа
система

Имплицитнопротивонасоченодефинирана квазидиспозиционна
сметна
икономическа
система

Имплицитнопротивонасоченодефинирана квазидиспозиционна
възпроизводствена
икономическа
система

Имплицитнопротивонасоченодефинирана квазиспецифичностна
субстанциална
икономическа
система

Имплицитнопротивонасоченодефинирана квазиспецифичностна
сметна
икономическа
система

Имплицитнопротивонасоченодефинирана квазиспецифичностна
възпроизводствена
икономическа
система

Имплицитнопротивонасоченодефинирана квазипроявена
субстанциална
икономическа
система

Имплицитнопротивонасоченодефинирана квазипроявена
сметна
икономическа
система

Имплицитнопротивонасоченодефинирана квазипроявена
възпроизводствена
икономическа
система
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Имплицитнопротивонасоченодефинирана квазисъщинна
субстанциална
икономическа
система

Имплицитнопротивонасоченодефинирана квазисъщинна
сметна
икономическа
система

Имплицитнопротивонасоченодефинирана квазисъщинна
възпроизводствена
икономическа
система

Имплицитнопротивонасоченодефинирана квазиконсидерна
субстанциална
икономическа
система

Имплицитнопротивонасоченодефинирана квазиконсидерна
сметна
икономическа
система

Имплицитнопротивонасоченодефинирана квазиконсидерна
възпроизводствена
икономическа
система

Имплицитнопротивонасоченодефинирана квазихарактеристична
субстанциална
икономическа
система

Имплицитнопротивонасоченодефинирана квазихарактеристична
сметна
икономическа
система

Имплицитнопротивонасоченодефинирана квазихарактеристична
възпроизводствена
икономическа
система

В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
имплицитно-противонасочено-дефинирана квази-стратисубстанциална икономическа система се конституират още и съответстващите на последната понятия
за
имплицитно-противонасочено-дефинирана
квази-стратисубстанциална консуматорска система* (implicitly-counterposely-defined
quasi-stratisubstantial consumptionary system), имплицитно-противонасоченодефинирана квази-стратисубстанциална стопанска система* (implicitlycounterposely-defined quasi-stratisubstantial protoeconomic system), имплицитно-противонасочено-дефинирана квази-стратисубстанциална пазарноикономическа система* (implicitly-counterposely-defined quasi-stratisubstantial
marketly-economic system) и имплицитно-противонасочено-дефинирана квази-стратисубстанциална финансово-пазарно-икономическа система*
(implicitly-counterposely-defined
quasi-stratisubstantial
financially-marketlyeconomic system). Общо за всички тях е понятието за имплицитнопротивонасочено-дефинирана квази-стратисубстанциална поддържаща
система* (implicitly-counterposely-defined quasi-stratisubstantial sustenance
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------/sustaining/ system) (за имплицитно-противонасочено-дефинирана квазистратисубстанциална система при поддържането).

ИМПЛИЦИТНО-ПРОТИВОНАСОЧЕНО-ДЕФИНИРАНА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (implicitly-counterposelydefined production economic system) (ки) – във:
имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
имплицитно-противонасочено-дефинирана квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система;
специфично-полезностна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-стойностна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система;
специфично-ценностна имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система.
ИМПЛИЦИТНО-ПРОТИВОНАСОЧЕНО-ДЕФИНИРАНА СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА* (implicitly-counterposely-defined essentially-stratified reproductional
economic system) (*) – същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система (диспозиционна възпроизводствена икономическа система) Srszr..esfe от първи ранг (вж. ранжиране на икономическите системи), която
едновременно е имплицитно-дефинирана същностно-стратифицирана икономическа система (вж. имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа
система) и противонасочено-дефинирана възпроизводствена икономическа
система (вж. противонасочено-дефинирана ингредиентна икономическа система); същото като имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционална възпроизводствена икономическа система* (implicitly-counterposelydefined dispositional reproductional economic system) и като феноменносъщностна резултатно-ресурсна възпроизводствена икономическа система* (phenomenal-essential resultive-resource reproductional economic system).
Разновидност е на имплицитно-противонасочено-дефинираната стратисубстанциална икономическа система* (implicitly-counterposely-defined
stratisubstantial economic system) и нейна идентифицираща подсистема е имплицитно-противонасочено-дефинираната квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система, централно за която е понятието за диспозицион-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на възпроизводствена икономическа наситеност Sz(f)r(e) (в т.ч. средната диспозиционна възпроизводствена икономическа наситеност ASz(f)r(e) и пределната
диспозиционна възпроизводствена икономическа наситеност MSz(f)r(e)).
Основни положения на имплицитно-противонасочено-дефинираната
същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система
Имплицитно-противонасочено-дефинираната същностно-стратифицирана
възпроизводствена икономическа система Srszr..esfe (фиг. 1) е йерархична икономическа система, композирана на две стратификационни равнища – феноменно и същностно (вж. йерархична многоравнищна икономическа система). От
една страна, системата Srszr..esfe включва две противонасочено-дефинирани

възпроизводствени икономически системи* (counterposely-defined reproductional economic system) [същото като резултатно-ресурсни възпроизводствени икономически системи* (resultive-resource reproductional economic
systems)]. Първата е феноменната противонасочено-дефинирана възпроизводствена икономическа система* (phenomenal counterposely-defined reproductional economic system) [същото като феноменна резултатно-ресурсна
възпроизводствена икономическа система* (phenomenal resultive-resource
reproductional economic system)] Srsz (( ff ))r ( f ) . Тя е феноменното равнище на имплицитно-противонасочено-дефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система Srszr..esfe и нейното операторно уравнение е
Srsz ((ff))r ( f ) ≡ {r ( f ) = Bz ( f ) r ( f ) ( z ( f ))}.

Второта е същностната противонасочено-дефинирана възпроизводствена икономическа система* (essential counterposely-defined reproductional
economic system) [същото като същностна резултатно-ресурсна възпроизводствена икономическа система* (essential resultive-resource reproductional
economic system)] Srsz ((ee))r ( e ) . Тя е същностното равнище на имплицитнопротивонасочено-дефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система Srszr..esfe и нейното операторно уравнение е
Srsz ((ee))r ( e ) ≡ {r (e) = Pz ( e ) r ( e ) ( z (e))}.
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Sesf ((rr))e ( r )

S rsz ((f f))r ( f )

S rsz ((ee))r ( e)

r(f)=f(r)

Bz(f)r(f)

z(f)=f(z)

If(r)e(r)

Sz(f)r(e)

If(z)e(z)

r(e)=e(r)

Bz(e)r(e)

z(e)=e(z)

Фиг. 1. Имплицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана
възпроизводствена икономическа система

От

друга

страна,

системата

Srszr..esfe

включва

две

имплицитно-

дефинирани диспозиционни икономически системи* (implicitly-defined
dispositional economic systems) [същото като феноменно-същностни икономически системи* (phenomenal-essential economic systems)]. Първата е ресурсната имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система* (resource implicitly-defined dispositional economic system) [същото като ресурсна феноменно-същностна икономическа система* (resource phenomenal-essential economic system) Sesf ((rr))e ( r ) . Тя е ресурсната форма на имплицитнопротивонасочено-дефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система Srszr..esfe и нейното операторно уравнение е
Sesf ((rr))e ( r ) ≡ {e(r ) = I f ( r ) e ( r ) ( f (r ))},

Втората е резултатната имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система* (resultive implicitly-defined dispositional economic system)
[същото като резултатна феноменно-същностна икономическа система*
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форма
на
имплицитно-противонасочено-дефинираната
същностноzr . fe
стратифицирана възпроизводствена икономическа система Srs.es и нейното
операторно уравнение е
Sesf ((zz))e ( z ) ≡ {e( z ) = I f ( z ) e ( z ) ( f ( z ))}.

С Bz(f)r(f) е означена феноменната възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат* (phenomenal reproductional resource
costness of the economic result) при феноменната противонасочено-дефинирана
възпроизводствена икономическа система Srsz ((ff))r ( f ) (вж. възпроизводствена

икономическа разходност и ресурсна разходност на икономическия резултат,
на които тя е разновидност). Икономическата величина Bz(f)r(f) показва какъв
размер феноменен възпроизводствен икономически ресурс [чиято обща величина е r(f)] при икономическата система Srsz ((ff))r ( f ) се изисква от (респ. съответствува на) единица феноменен възпроизводствен икономически резултат
[чиято обща величина е z(f)] при същата тази система Srsz ((f f))r ( f ) . Нейни (на
Bz(f)r(f)) разновидности са (1) средната феноменна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат* (average phenomenal
reproductional resource costness of the economic result) ABz(f)r(f) (вж. средна възпроизводствена икономическа разходност и средна ресурсна разходност на
икономическия резултат, на които тя е разновидност) и (2) пределната феноменна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат* (marginal phenomenal reproductional resource costness of the economic
result) MBz(f)r(f) (вж. пределна възпроизводствена икономическа разходност и
пределна ресурсна разходност на икономическия резултат, на които тя е разновидност). Средната феноменна възпроизводствена ресурсна разходност на
икономическия резултат ABz(f)r(f) показва средно какъв размер феноменен възпроизводствен икономически ресурс се изисква от (респ. съответствува на)
единица феноменен възпроизводствен икономически резултат при системата
Srsz ((f f))r ( f ) . Пределната феноменна възпроизводствена ресрусрсна разходност на

икономическия резултат MBz(f)r(f) показва какво е нарастването (прираста) на
феноменния възпроизводствен икономически ресурс, което при постоянни
други условия е породено от (съответствува на) единица нарастване на феноменния възпроизводствен икономически резултат при същата система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------С Bz(e)r(e) е означена същностната възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат* (essential reproductional resource
costness of the economic result) при феноменната противонасочено-дефинирана
възпроизводствена икономическа система Srsz ((ee))r ( e ) (вж. отново възпроизводст-

вена икономическа разходност и ресурсна разходност на икономическия резултат, на които тя също е разновидност). Икономическата величина Bz(e)r(e)
показва какъв размер същностен възпроизводствен икономически ресурс при
икономическата система Srsz ((ee))r ( e ) се изисква от (респ. съответствува на) единица същностен възпроизводствен икономически резултат при същата тази система Srsz ((ee))r (e ) . Нейни (на Bz(e)r(e)) разновидности са (1) средната същностна

възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат*
(average essential reproductional resource costness of the economic result) ABz(e)r(e)
(вж. отново средна възпроизводствена икономическа разходност и средна ресурста разходност на икономическия резултат, на които тя също е разновидност) и (2) пределната същностна възпроизводствена резултатна ресурсна разходност на икономическия резултат* (marginal essential
reproductional resource costness of the economic result) MBz(e)r(e) (вж. отново пределна възпроизводствена икономическа разходност и пределна ресурсна разходност на икономическия резултат, на които тя също е разновидност).
Средната същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат ABz(e)r(e) показва средно какъв размер същностен възпроизводствен икономически ресурс се изисква от (респ. съответствува на) единица същностен възпроизводствен икономически резултат при системата Srsz ((ee))r (e ) . Пределната същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия
резултат MBz(e)r(e) показва какво е нарастването (прираста) на същностния
възпроизводствен икономически ресурс, което при постоянни други условия е
породено от (съответствува на) единица нарастване на същностния възпроизводствен икономически резултат при същата система.
С If(r)e(r) е означена ресурсната същностна интензивност на икономическото явление* (resource essential intensity of the economic phenomenon) при
ресурсната имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система
Sesf ((rr))e ( r ) (вж. диспозиционална икономическа интензивност и същностна ин-

тензивност на икономическото явление, на които тя е разновидност). Икономическата величина If(r)e(r) показва какъв размер същностен възпроизводствен
икономически ресурс [чиято обща величина е e(r)] при икономическата систе108
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ма Sesf ((rr))e ( r ) се съдържа в (се индуцира от, съответствува на) единица феноменен възпроизводствен икономически ресурс [чиято обща величина е f(r)] при
същата тази система Sesf ((rr))e ( r ) . Нейни (на If(r)e(r)) разновидности са (1) средната

ресурсна същностна интензивност на икономическото явление* (average
resource essential intensity of the economic phenomenon) AIf(r)e(r) (вж. средна диспозиционална икономическа интензивност и средна същностна интензивност
на икономическото явление, на които тя е разновидност) и (2) пределната ресурсна същностна интензивност на икономическото явление* (marginal
resource essential intensity of the economic phenomenon) MIf(r)e(r) (вж. пределна
диспозиционална икономическа интензивност и пределна същностна интензивност на икономическото явление, на които тя е разновидност). Средната
ресурсна същностна интензивност на икономическото явление AIf(r)e(r) показва
средно какъв размер същностен възпроизводствен икономически ресурс се съдържа в (се индуцира от, съответствува на) единица феноменен възпроизводствен икономически ресурс при системата Sesf ((rr))e ( r ) . Пределната ресурсна същностна интензивност на икономическото явление AIf(r)e(r) показва какво е нарастването (прираста) на същностния възпроизводствен икономически ресурс, което при постоянни други условия е породено от (съответствува на)
единица нарастване на феноменния възпроизводствен икономически ресурс
при същата система.
С If(z)e(z) е означена резултатната същностна интензивност на икономическото явление* (resultive essential intensity of the economic phenomenon) при
резултатната имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система
Sesf ((zz))e ( z ) (вж. отново диспозиционална икономическа интензивност и същност-

на интензивност на икономическото явление, на които тя също е разновидност). Икономическата величина If(z)e(z) показва какъв размер същностен
възпроизводствен икономически резултат [чиято обща величина е e(z)] при
икономическата система Sesf ((zz))e ( z ) се съдържа в (се индуцира от, съответствува
на) единица феноменен възпроизводствен икономически резултат [чиято обща
величина е f(z)] при същата тази система Sesf ((zz))e ( z ) . Нейни (на If(z)e(z)) разновидности са (1) средната резултатна същностна интензивност на икономическото явление* (average resultive essential intensity of the economic
phenomenon) AIf(z)e(z) (вж. отново средна диспозиционална икономическа интензивност и средна същностна интензивност на икономическото явление, на
които тя също е разновидност) и (2) пределната резултатна същностна ин-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензивност на икономическото явление* (marginal resultive essential intensity
of the economic phenomenon) MIf(z)e(z) (вж. отново пределна диспозиционална
икономическа интензивност и пределна същностна интензивност на икономическото явление, на които тя също е разновидност). Средната резултатна
същностна интензивност на икономическото явление AIf(z)e(z) показва средно
какъв размер същностен възпроизводствен икономически резултат се съдържа
в (се индуцира от, съответствува на) единица феноменен възпроизводствен
икономически резултат при системата Sesf ((zz))e ( z ) . Пределната резултатна същностна интензивност на икономическото явление AIf(z)e(z) показва какво е нарастването (прираста) на същностния възпроизводствен икономически резултат, което при постоянни други условия е породено от (съответствува на)
единица нарастване на феноменния възпроизводствен икономически резултат
при същата система.
Диспозиционната възпроизводствена икономическа наситеност Sz(f)r(e) показва какъв размер същностен възпроизводствен икономически ресурс [чиято
обща величина е r(e) = e(r)] се изисква от (респ. съответствува на) единица феноменен възпроизводствен икономически резултат [чиято обща величина е z(f)
= f(z)] в разглежданата имплицитно-противонасочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система Srszr..esfe . Това положение е онагледено на фиг. 2. Забелязват се две важни зависимости (вж. и
фиг. 1).

z(f) = f(z)

Sz(f)r(e)

r(e) = e(r)

Фиг. 2. Диспозиционна възпроизводствена икономическа
наситеност при експлицитно-противонасоченодефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система

Първо, диспозиционната възпроизводствена икономическа наситеност
Sz(f)r(e) е равна на произведението на феноменната възпроизводствена ресурсна
разходност на икономическия резултат Bz(f)r(f) с ресурсната същностна интензивност на икономическото явление If(r)e(r), т.е. Sz(f)r(e) = Bz(f)r(f) . If(r)e(r). Затова, когато ресурсната същностна интензивност на икономическото явление If(r)e(r) е
равна на единица, тогава диспозиционната възпроизводствена икономическа
наситеност Sz(f)r(e) е равна на феноменната възпроизводствена ресурсна раз110
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ходност на икономическия резултат Bz(f)r(f), а когато феноменната възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат Bz(f)r(f) е равна на
единица, тогава диспозиционната възпроизводствена икономическа наситеност Sz(f)r(e) е равна на ресурсната същностна интензивност на икономическото
явление If(r)e(r). Тези съотношения са еквивалентни на положението, че феноменната възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат е
равна на съотношението между диспозиционната възпроизводствена икономическа наситеност и ресурсната същностна интензивност на икономическото
явление, т.е. че Bz(f)r(f) = Sz(f)r(e) : If(r)e(r). Така се стига до твърдението, че при постоянни други условия [при постояннен феноменен възпроизводствен икономически резултат z(f) = f(z) и постоянен същностен възпроизводствен икономически ресурс r(e) = e(r) и при постоянно Sz(f)r(e)] нарастването на ресурсната
същностна интензивност на икономическото явление If(r)e(r) обуславя намаляване на феноменната възпроизводстена ресурсна разходност на икономическия
резултат Bz(f)r(f), тъй като при дадена начална позиция z(f) = f(z) същият краен
резултат r(e) = e(r) при увеличаване на ресурсната същностна интензивност
(при увеличаване на ползването на феноменния ресурс, значи при увеличаване
на индуцирането на същностния ефект от единица феноменен ресурсен икономически ингредиент) може да се получи само при намаляване на феноменната ресурсна разходност, т.е. извършва се еквивалентно заместване на феноменна ресурсна разходност с ресурсна същностна интензивност. При обратни
изменения се извършва еквивалентно заместване на ресурсната същностна интензивност с феноменна ресурсна разходност.
Второ, диспозиционната възпроизводствена икономическа наситеност
Sz(f)r(e) е равна още и на произведението на същностната възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат Bz(e)r(e) с резултатната същностна
интензивност на икономическото явление If(r)e(z), т.е. Sz(f)r(e) = Bz(e)r(e) . If(r)e(z). Затова, когато резултатната същностна интензивност на икономическото явление
If(r)e(z) е равна на единица, тогава диспозиционната възпроизводствена икономическа наситеност Sz(f)r(e) е равна на същностната възпроизводствена ресурсна
разходност на икономическия резултат Bz(e)r(e), а когато същностната възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат Bz(e)r(e) е равна на
единица, тогава диспозиционната възпроизводствена икономическа наситеност Sz(f)r(e) е равна на резултатната същностна интензивност на икономическото явление If(r)e(z). Тези съотношения са еквивалентни на положението, че същностната възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат е
равна на съотношението между диспозиционната възпроизводствена икономи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа наситеност и резултатната същностна интензивност на икономическото
явление, т.е. че Bz(e)r(e) = Sz(f)r(e) : Ke(r)f(r). Така се стига и до твърдението, че при
постоянни други условия [при постояннен феноменен възпроизводствен икономически резултат z(f) = f(z) и постоянен същностен възпроизводствен икономически ресурс r(e) = e(r) и при постоянно Sz(f)r(e)] нарастването на резултатната същностна интензивност на икономическото явление If(r)e(z) обуславя намаляване на същностната възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат Bz(e)r(e), тъй като при дадена начална позиция z(f) = f(z) същият краен резултат r(e) = e(r) при увеличаване на резултатната същностна
интензивност (при увеличаване на ползването на феноменния резултат, значи
при увеличаване на индуцирането на същностния ефект от единица феноменен
резултатен икономически ингредиент) може да се получи само при намаляване
на същностната ресурсна разходност, т.е. извършва се еквивалентно заместване на същностна ресурсна разходност с резултатна същностна интензивност.
При обратни изменения се извършва еквивалентно заместване на резултатната
същностна интензивност със същностна ресурсна разходност.
Средната диспозиционна възпроизводствена икономическа наситеност
ASz(f)r(e) показва средно какъв размер същностен възпроизводствен икономически ресурс [чиято обща величина е r(e) = e(r)] се изисква от (респ. съответствува на) единица феноменен възпроизводствен икономически резултат [чиято
обща величина е z(f) = f(z)] в разглежданата емплицитно-противонасоченодефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа
система Srszr..esfe . Величината ASz(f)r(e) отговаря на формулата
r (e) = AS z ( f ) r ( e ) z ( f ), респ . AS z ( f ) r ( e ) =

r (e )
.
z( f )

Пределната диспозиционна възпроизводствена икономическа наситеност
MSz(f)r(e) на същата система Srszr..esfe показва нарастването (прираста) на същностния възпроизводствен икономически ресурс r(e), породено при постоянни
други условия от единица нарастване на феноменния възпроизводствен икономически резултат z(f). Следователно
z ( f )0

r ( e) =

∫ MR z ( f ) r (e ) d z ( f ),

респ . MR z ( f ) r ( e ) =

z ( f )=0

dr (e)
.
dz ( f )

Пределната диспозиционна възпроизводствена икономическа наситеност
MSz(f)r(e) е съотношението между диференциалното нарастване на същностния
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводствен икономически ресурс r(e) и диференциалното нарастване на
феноменния възпроизводствен икономически резултат z(f) и е функция на z(f).
Съотношението между пределната и средната диспозиционна възпроизводствена икономическа наситеност е еластичността на същностния възпроизводсгвен икономически ресурс към феноменния възпроизводствен
икономически резултат* (elasticity of essential reproductional economic
resource to phenomenal reproductional economic result) ELz(e)r(f) при имплицитнопротивонасочено-дефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система Srszr..esfe . Тя се определя по формулата
EL z ( f ) r ( e ) = MS z ( f ) r ( e ) : AS z ( f ) r ( e ) =

dr (e) r (e) dr (e) dz ( f )
:
=
:
.
dz ( f ) z ( f ) r (e) z ( f )

При постоянни други условия еластичността от вида ELz(f)r(e) показва с колко
процента се променя същностният възпроизводствен ресурс r(e) при един процент промяна на феноменния възпроизводствен икономическия резултат z(f)
при системата Srszr..esfe .

Имплицитно-противонасочено-дефинираната
същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система в нейната
цялост
Имплицитно-противонасочено-дефинираната същностно-стратифицирана
възпроизводствена икономическа система в нейната цялост (ингредиентна
икономическа система от първи ранг) Srszr..esfe е показана на фиг. 3. В това си качество нейните входове са входни ингредиентни икономически системи от нулев ранг, изходите – изходни ингредиентни икономически системи от нулев
ранг [изобщо нейните входове и изходи са метаикономически ингредиенти*
(metaeconomic ingredients)], и операторите – операторни ингредиентни икономически системи от нулев ранг [те са метаикономически оператори*
(metaeconomic operators)] (вж. ранжиране на ингредиентнте икономически
системи и метаикономическа система). Тогава системата Srszr..esfe може да бъде
построена и интерпретирана едновременно по два начина.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Sesf ((rr))e ( r )

S rsz ((f f))r ( f )

S esf ((zz))e( z )

Scz (( fefe)) r ( fe )

r(f)=f(r)

z(f)=f(z)

Bz(f)r(f)

Sif( (zrzr) )e ( zr )

If(r)e(r)

Tzr.fe

S rsz ((ee))r ( e)

r(e)=e(r)

Bz(e)r(e)

If(z)e(z)

z(e)=e(z)

Фиг. 3. Имплицитно-противонасочено-дефинираната същностно-стратифицирана
възпроизводствена икономическа система в нейната цялост

Първо,
имплицитно-противонасочено-дефинираната
същностноzr . fe
стратифицирана възпроизводствена икономическа система Srs.es извършва феноменно-същностно ингредиентно икономическо преобразование от първи
ранг* (first-rank phenomenal-essential ingrediental economic transformation), като
с помощта на операторната интензивираща противонасочено-дефинирана
възпроизводствена икономическа система* (intensifing counterposely-defined
reproductional economic system) [същото като интензивираща резултатноресурсна възпроизводствена икономическа система* (intensifing resultiveresource reproductional economic system)] Sif( (zrzr) ) e ( zr ) трансформира входната феноменната противонасочено-дефинирана възпроизводствена икономическа система* (phenomenal counterposely-defined reproductional economic system)
[същото като входна феноменна резултатно-ресурсна възпроизводствена
икономическа система* (phenomenal resultive-resource reproductional economic
114

114

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------system)] Srsz ((f f))r ( f ) в изходната същностна противонасочено-дефинирана въз-

производствена икономическа система* (essential counterposely-defined
reproductional economic system) [същото като изходна същностна резултатно-ресурсна възпроизводствена икономическа система* (essential resultiveresource-reproductional economic system)] Srsz ((ee))r ( e ) . Съответствуващото на разглежданото икономическо преобразувание феноменно-същностно резултатно-ресурсно възпроизводствено операторно уравнение от първи ранг* (firstrank phenomenal-essential resultive-resource reproductional operatorial equation)
на системата Srszr..esfe има вида
Srszr..esfe ≡ {Srsz ((ee))r ( e ) = Sif( (zrzr) ) e ( zr ) (Srsz ((ff))r ( f ) )}.

От своя страна в операторната интензивираща резултатно-ресурсна икономическа система Sif( (zrzr) ) e ( zr ) се извършва интензивностно резултатно-ресурсно

възпроизводствено икономическо преобразование* (intensity resultiveresource reproductional economic transformation), при което с помощта на феноменно-същностен резултатно-ресурсен възпроизводствен икономически
оператор* (phenomenal-essential resultive-resource reproductional economic
operator) Tzr.fe резултатната същностна интензивност на икономическото явление If(z)e(z) се трансформира в ресурсна същностна интензивност на икономическото явление If(r)e(r). Интензивностното резултатно-ресурсно възпроизводствено операторно уравнение* (intensity resultive-resource reproductional
operatorial equation) на системата Sif( (zrzr) ) e ( zr ) е
Sif( (zrzr) ) e ( zr ) ≡ {I f ( r ) e ( r ) = Tzr . fe ( I f ( z ) e ( z ) )}

и на него отговаря интензивностното резултатно-ресурсно възпроизводствено икономическо изображение* (intensity resultive-resource reproductional
economic mapping) Tzr.fe : If(z)e(z) → If(r)e(r). Необходимо е да се отбележи обстоятелството, че входът If(z)e(z) на операторната икономическа система Sif( (zrzr) ) e ( zr ) е
операторът на резултатната феноменно-същностна икономическа система
Sesf ((zz))e ( z ) , а нейният изход If(r)e(r) е операторът на ресурсната феноменноe( r ) f ( r )
същностна икономическа система Ses
.
(r)

Второ,
имплицитно-противонасочено-дефинираната
същностноzr . fe
стратифицирана възпроизводствена икономическа система Srs.es извършва и
115

115

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------резултатно-ресурсно възпроизводствено икономическо преобразование от
първи ранг* (first-rank resultive-resource reproductional economic transformation),
като с помощта на операторната разходваща имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система* (spending implicitly-defined dispositional
economic system) [същото като операторна разходваща феноменносъщностна икономическа система* (spending essential-phenomenal economic
system)] Scz (( fefe)) r ( fe ) трансформира входната резултатна имплицитнодефинирана диспозиционна икономическа система* (resultive implicitlydefined dispositional economic system) [същото като входна резултатна феноменно-същностна икономическа система* (resultive phenomenal-essential
economic systems)] Sesf ((zz))e ( z ) в изходната ресурсна имплицитно-дефинирани
диспозиционни икономически системи* (resource implicitly-defined
dispositional economic system) [същото като изходна ресурсна феноменносъщностна икономическа система* (resource phenomenal-essential economic
system)] Sesf ((rr))e ( r ) . По такъв начин тя преобразува резултатните диспозционни
икономически отношения, съдържащи се в системата Sesf ((zz))e ( z ) в ресурсни диспозиционни икономически отношения, съдържащи се в системата Sesf ((rr))e ( r ) . Съответстващото на разглежданото икономическо преобразование резултатноресурсно феноменно-същностно операторно уравнение от първи ранг*
(first-rank resultive-resource phenomenal-essential ingrediential operatorial
equation) на системата Srszr..esfe има вида
e( z )e( z )
Srszr..esfe ≡ {Sesf ((rr))e ( r ) = Scz (( fefe)) r ( fe ) (Ses
)}.
(z)

От своя страна в операторната разходваща феноменно-същностна икономическа система Scz (( fefe)) r ( fe ) се извършва разходностно феноменно-същностно

икономическо преобразование* (costness phenomenal-essential economic
transformation), при което с помощта на същия феноменно-същностен резултатно-ресурсен икономически оператор Tzr.fe феноменната възпроизводствена
ресурсна разходност на икономическия резултат Bz(f)r(f) се трансформира в
същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат Bz(e)r(e). Разходностното феноменно-същностно операторно уравнение*
(costness phenomenal-essential operatorial equation) на системата Scz (( fefe)) r ( fe ) е
Scz (( fefe)) r ( fe ) ≡ {Bz ( e ) r ( e ) = Tzr . fe ( Bz ( f ) r ( f ) )}
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и на него отговаря разходностното феноменно-същностно икономическо
изображение* (costness phenomenal-essential economic mapping) Tzr.fe : Bz(f)r(f) →
Bz(e)r(e). Необходимо е да се отбележи обстоятелството, че входът Bz(f)r(f) на операторната икономическа система Scz (( fefe)) r ( fe ) е операторът на феноменната резултатно-ресурсна възпроизводствена икономическа система Srsz ((f f))r ( f ) , а нейният
изход Bz(e)r(e е операторът на същностната резултатно-ресурсна възпроизводствена икономическа система Srsz ((ee))r ( e ) .

Разновидности на имплицитно-противонасочено-дефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система
Имплицитно-противонасочено-дефинираната същностно-стратифицирана
възпроизводствена икономическа система (феноменно-същностната резултативно-ресурсна възпроизводствена икономическа система) Srszr..esfe има няколко
групи разновидности.
Първо, тя има четири фазови разновидности (според фазите на икономическото възпроизводство). Това са (1) имплицитно-противонасоченодефинираната диспозиционна производствена икономическа система*
(implicitly-counterposely-defined dispositional production economic system)
Srszr..esfe..(p p ) , (2) имплицитно-противонасочено-дефинираната диспозиционна

разменна икономическа система* (implicitly-counterposely-defined dispositional exchange economic system) Srszr..esfe..(h h ) , (3) имплицитно-противонасоченодефинираната диспозиционна разпределителната икономическа система*
(implicitly-counterposely-defined dispositional distribution economic system)
Srszr..esfe..(d d ) и (4) имплицитно-противонасочено-дефинираната диспозиционна
потребителната икономическа система* (implicitly-counterposely-defined
dispositional consumption economic system) Srszr..esfe..(c c ) .
Второ, според формите на изразяване на икономическото богатство (според
ингредиентната
икономическа
изразимост)
имплицитнопротивонасочено-дефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система Srszr..esfe има многобройни разновидности. Например,
това са (1) парично-натуралната имплицитно-противонасоченодефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система*
(monetary-natural implicitly-counterposely-defined dispositional reproductional
) r ( mn ). f ( m ) e ( n )
economic system) Srsz ((mn
, (2) парично-специфичната имплицитноmn ). es ( mn )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------противонасочено-дефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система* (monetary-specific implicitly-counterposely-defined dispositional
) r ( ms ). fe ( m ) e ( s )
reproductional economic system) Srsz ((ms
, (3) натурално-ценностната
ms ). es ( ms )
имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система* (natural-worth implicitly-counterposely-defined
) r ( nw). f ( n ) e ( w)
dispositional reproductional economic system) Srsz ((nw
, (4) специфичноnw). es ( nw)
ценностната имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна
възпроизводствена икономическа система* (specific-worth implicitlycounterposely-defined
dispositional
reproductional
economic
system)
r ( sw) z ( sw ). f ( s ) e ( w )
Srs ( sw).es ( sw)
[в
т.ч.
специфично-стойностната
имплицитнопротивонасочено-дефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система* (specific-value implicitly-counterposely-defined dispositional
reproductional economic system) Srrs((svsv)).z (essv().svf) ( s ) e ( v ) и специфично-полезностната
имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна възпроизводствена икономическа система* (specific-utility implicitly-counterposely-defined
). f ( s ) e ( u )
dispositional reproductional economic system) Srsz ((susu)).r (essu( su
], (5) парично)
ценностната имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна
възпроизводствена икономическа система* (monetary-worth implicitlycounterposely-defined
dispositional
reproductional
economic
system)
z ( mw) r ( mw). f ( m ) e ( w)
Srs ( mw).es ( mw)
и т.н.
Трето, едновременно според формите на изразяване на икономическото
богатство и според фазите на възпроизводството имплицитнопротивонасочено-дефинираната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система Srszr..esfe също има многобройни разновидности. Някои
от тях са (1) парично-натуралната имплицитно-противонасоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система*
(monetary-natural implicitly-counterposely-defined dispositional production
) r ( mn ). f ( m ) e ( n ).( p )
economic system) Srsz ((mn
, (2) натурално-ценностната имплиmn ). es ( mn ). p

цитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система* (natural-worth implicitly-counterposely-defined disposi) r ( nw). f ( n ) e ( w).( p )
tional production economic system) Srsz ((nw
, (3) специфичноnw). es ( nw). p
ценностната имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна
производствена икономическа система* (specific-worth implicitlycounterposely-defined
dispositional
production
economic
system)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------). f ( s ) e ( w ).( p )
Srsz ((swsw)).r (essw( sw
). p

[в

т.ч.

специфично-стойностната

имплицитно-

противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система* (specific-value implicitly-counterposely-defined dispositional
production economic system) Srsz ((svsv)).r (essv().svf).(ps ) e ( v ).( p ) и специфично-полезностната
имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система* (specific-utility implicitly-counterposely-defined
). f ( s ) e ( u ).( p )
dispositional production economic system) Srsz ((susu)).r (essu( su
] (4) парично). p
ценностната имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна
производствена икономическа система* (monetary-worth implicitlycounterposely-defined
dispositional
production
economic
system)
z ( mw) r ( mw). f ( m ) e ( w).( p )
Srs ( mw).es ( mw). p
,
(5)
парично-натуралната
имплицитнопротивонасочено-дефинирана диспозиционна потребителна икономическа
система* (monetary-natural implicitly-counterposely-defined dispositional
) r ( mn ). f ( m ) e ( n ).( c )
consumption economic system)
Srsz ((mn
,
(6) натуралноmn ). es ( mn ).c
ценностната имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна
(natural-worth
implicitlyпотребителна
икономическа
система*
counterposely-defined
dispositional
consumption
economic
system)
z ( nw) r ( nw). f ( n ) e ( w).c
Srs ( nw).es ( nw).c
и
(7)
парично-ценностната
имплицитнопротивонасочено-дефинирана диспозиционна потребителна икономическа
система* (monetary-worth implicitly-counterposely-defined dispositional con) r ( mw). f ( m ) e ( w).( c )
sumption economic system) Srsz ((mw
. и т.н.
mw ). es ( mw). p
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
имплицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система се конституират още и съответстващите
на последната понятия за имплицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена консуматорска система*
(implicitly-counterposely-defined essentially-stratified reproductional consumptionary system), имплицитно-противонасочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена стопанска система* (implicitlycounterposely-defined essentially-stratified reproductional protoeconomic system),
имплицитно-екснасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена пазарно-икономическа система* (implicitly-counterposelydefined essentially-stratified reproductional marketly-economic system) и имплицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възп-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------роизводствена финансово-пазарно-икономическа система* (implicitlycounterposely-defined essentially-stratified reproductional financially-marketlyeconomic system). Общо за всички тях е понятието за имплицитнопротивонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена подъдржаща система* (implicitly-counterposely-defined essentiallystratified reproductional sustenance /sustaining/ system) (за имплицитнопротивонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена
система при поддържането).
ИМПОРТЕН ЛИЦЕНЗ (import licence) (в межд.) – предоставен от държавата
лиценз на местни фирми за внос на определен продукт, който обикновено се
определя чрез свободен търг, като някои от вносителите не получават право за
внос (в макр.).
ИМПОРТЕН ПРОДУКТ (import product) (в межд.) – национално внасян вид
продукт в дадена страна.
ИМПОРТЕН ПРОТЕКЦИОНИЗЪМ (import protectionism) (в межд.), импортна търговска политика (в межд.), – протекционизъм (в межд.), който се
осъществява чрез мерки в областта на вноса (в макр.) на дадената страна. Проявява се като политика на импортни ограничения (в межд.).
ИМПОРТНА КВОТА (import quota) (в межд.) – вид нетарифно импортно
ограничение, с което държавата едностранно определя максималното количество на вноса (в межд.) (в специфични единици) от даден вид продукт. Целта
на импортните квоти преди всичко е чрез ограничаване на вноса да се защити
местното производство от чуждестранна конкуренция.
ИМПОРТНА КВОТА (import quota) (ки) – във:
въздействие на импортните квоти върху икономическото благосъстояние (в межд.);
ефект на дохода на импортните квоти (в межд.);
ефект на преразпределението на импортните квоти (в межд.) (същото
като ефект от въздействието на импортните квоти върху икономическото
благосъстояние на производителите (в межд.));
ефект от въздействието на импортните квоти върху вноса (в межд.);
ефект от въздействието на импортните квоти върху икономическото
благосъстояние на производителите (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ефект от въздействието на импортните квоти върху икономическото
благосъстояние на потребителите (в межд.);
ефект от въздействието на импортните квоти върху потреблението (в
межд.);
ефект от въздействието на импортните квоти върху производството (в
межд.);
ефект от въздействието на импортните квоти върху цената (в межд.);
защитен ефект на импортните квоти (в межд.) (същото като производствен ефект от импортните квоти (в межд.));
инертно тегло на загубата на икономическо благосъстояние от импортните квоти (в межд.) (същото като нетен ефект на импортните квоти върху
икономическото благосъстояние (в межд.));
крива на общото предлагане при импортна квота (в межд.);
нетен ефект на импортните квоти върху икономическото благосъстояние (в межд.);
нетна загуба на икономическо благосъстояние от импортните квоти (в
межд.) (същото като нетен ефект на импортните квоти върху икономическото благосъстояние (в межд.));
политика на импортните квоти (в межд.);
потребителен ефект на импортните квоти (в межд.);
преки статични ефекти на импортните квоти (в межд.);
приходна функция на импортните квоти (в межд.);
производствен ефект на импортните квоти (в межд.).
ИМПОРТНА ПОЛИТИКА (import policy) (ки) – във:
импортна търговска политика (в межд.) (същото като импортен протекционизъм (в межд.)).
ИМПОРТНА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА (import trade policy) (в межд.) –
същото като импортен протекционизъм (в межд.).
ИМПОРТНО МИТНИЧЕСКО ОГРАНИЧЕНИЕ (import tariff restriction) (в
межд.) – импортно ограничение (в межд.), осъществявано чрез инструментите
на митническата политика (в межд.).
ИМПОРТНО МИТО (import tariff) (ки) – във:
система от променящи се импортни мита (в межд.) (вж. Европейска
икономическа общност - ЕИО (в межд.)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИМПОРТНО ОГРАНИЧЕНИЕ (import restriction) (в межд.) – инструмент на
ограничителния протекционизъм (в межд.), насочени са към ограничаване на
местния внос (в макр.) и на чуждестранния износ (в макр.) (превръщащ се в
местен внос). Към импортните ограничения се числят вносните мита (в
межд.), импортните квоти (в межд.) и доброволните експортни ограничения
(в межд.).
ИМПОРТНО ОГРАНИЧЕНИЕ (import restriction) (ки) – във:
импортно митническо ограничение (в межд.);
импортно ограничение (в межд.);
нетарифно импортно ограничение (в межд.);
политика на импортни ограничения (в межд.).
ИМПОРТНО ПРЕДЛАГАНЕ (import supply) (ки) – във:
еластичност на импортното предлагане (в межд.);
коефициент на еластичността на импортното предлагане (в межд.);
крива на импортното предлагане (в межд.);
крива на чуждестранното импортно предлагане (в межд.).
ИМПОРТНО ТЪРСЕНЕ (import demand) (ки) – във:
крива на националното импортно търсене (в межд.).
ИМПОРТНООПРЕДЕЛЕНА ВЪНШНОТЪРГОВСКА КРИВА НА БЕЗРАЗЛИЧИЕТО* (import-defined trade indifference curve) (в межд.) – вид външнотърговска крива на безразличието (в межд.), с чиято помощ се построява
импортноопределената офертна крива (в межд.).
ИМПОРТНООПРЕДЕЛЕНА КРИВА НА БЕЗРАЗЛИЧИЕТО (importdefined indifference curve) (ки) – във:
импортноопределена външнотърговска крива на безразличието (в
межд.).
ИМПОРТНООПРЕДЕЛЕНА ЛИНИЯ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕ
УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВИЯТА (import-defined line of international terms of
trade) (ки) – във:
импортноопределена позитивна линия на интернационалните условия на
търговията (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИМПОРТНООПРЕДЕЛЕНА ЛИНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ УСЛОВИЯ
НА ТЪРГОВИЯТА (import-defined line of national terms of trade) (ки) – във:
импортноопределена позитивна линия на националните условия на търговията (в межд.).
ИМПОРТНООПРЕДЕЛЕНА ОФЕРТНА КРИВА* (import-defined offer
curve) (в межд.) – офертна крива (в межд.), чийто наклон изразява съотношението между нарастването на износа (в макр.) и нарастването на вноса (в
макр.).
ИМПОРТНООПРЕДЕЛЕНА ПОЗИТИВНА ЛИНИЯ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕ УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВИЯТА* (import-defined positive line of
international terms of trade) (в межд.) – позитивна линия на интернационалните
условия на търговията (в межд.), чийто наклон изразява съотношението между нарастването на износа (в макр.) и нарастването на вноса (в макр.).
ИМПОРТНООПРЕДЕЛЕНА ПОЗИТИВНА ЛИНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВИЯТА* (import-defined positive line of
national terms of trade) (в межд.) – позитивна линия на националните условия
на търговията (в межд.), чийто наклон изразява съотношението между нарастването на износа (в макр.) и нарастването на вноса (в макр.).
ИМПУЛС (impulse) (кд) – във:
мигновен икономически импулс;
период на повтаряне на икономическите импулси (същото като интервал
на икономическо регулиране).
ИМПУЛСЕН ЕЛЕМЕНТ (impulse element) (ки) – във:
икономически импулсен елемент (същото като импулсен елемент в икономическата система);
импулсен елемент в икономическата система.
ИМПУЛСЕН ЕЛЕМЕНТ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (impulse
element in the economic system), икономически импулсен елемент, – подсистема на дадена икономическа система, която осъществява икономическо
квантуване по време (може да се означи още като икономически прексъвател,
икономически импулсер). Вж. квантуване в икономическата система по време.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИМПУЛСЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОР* (pulsing econcmic
regulator) – икономически регулатор с прекъсващо действие, при който се извършва икономическо квантуване по време и който осъществява импулсно
икономическо регулиране* (pulse-operated econcmic regulation), респ. при есплицитно-обусловена регулаторна икономическа систеама – импулсно регулаторно икономическо управление* (pulse-operated regulatory econcmic
management /control/). Той е регулираща икономическа подсистема с импулсно действие* (pulse-operated regulative economic subsystem), респ. управляваща икономическа подсистема с импулсно действие* (pulse-operated
managing /controling/ economic subsystem).
ИМПУЛСЕН ШУМ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (pulsed noise in
the economic system) – шум в икономическата система, който приема произволни форми, амплитуди и продължителност, които се появяват в произволни
дискретни моменти от времето. Той е прекъснат във времето случаен процес, в
т.ч. и случаен икономически процес. Интервалите между отделните импулси са
по-големи от продължителността на самите импулси. Характерът на шума зависи както от природата на неговия източник, така и от ширината на пропускателния икономически филтър на входа на икономическата система. При
преминаване на импулсния шум през тяснопоясен филтър възниква наслагване
на реакциите на отделните импулси. Затова при голям брой наслагвания импулсният шум се превръща във флуктуационен шум в икономическата система.
ИМПУЛСНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (pulsed /sampled data/
economic subsystem) – икономическа подсистема на дадена система на икономическо регулиране (на дадена регулаторна икономическа система), която изработва последователност от импулси (от изходни икономически въздействия,
т.е. от изходни икономически величини), чиито параметри (като амплитуда,
продължителност и други) зависят от грешката на изхода на икономическата
система в дискретни моменти от времето. Вж. импулсно икономическо
регулиране.
ИМПУЛСНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (pulsed /sampled data/
economic system) (ки) – във:
импулсна икономическа подсистема;
импулсна регулираща икономическа подсистема;
импулсна управляваща икономическа подсистема.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИМПУЛСНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (pulsed /sampled data/ economic system) (ки) – във:
импулсна регулаторна икономическа система (същото като система на
импулсно икономическо регулиране);
импулсна следяща икономическа система.
ИМПУЛСНА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ* (pulsed economic
stabilization), импулсна стабилизация на икономическа система, – икономическа стабилизация на системата на икономическо регулиране (респ. на системата на икономическо управление), която се осъществява чрез въвеждане на
допълнителни импулсни елементи, които преобразуват непрекъснатото икономическо въздействие в последователност от икономически импулси, чиято
височина (амплитуда), фаза и продължителност са пропорционални на значението на входното икономическо въздействие върху системата в дискретни
моменти от времето. На нея отговаря понятието за система на импулсна икономическа стабилизация (система на импулсно-стабилизирано икономическо
регулиране), респ. за система на импулсно-стабилизирано икономическо управление [т.е. за система на икономическо управление с импулсна стабилизация* (economic management /control/ system with pulse stabilization)]. За извършването на импулсна икономическа стабилизация могат да бъдат използвани импулсни икономически филтри (pulse economic filtres) (състоящи се от
закъснителни елементи) или представляващи цели импулсни икономически
системи* (pulse economic systems). Импулсната икономическа стабилизация
променя честотната характеристика на икономическата система, както и
резерва от нейната устойчивост. Импулсната стабилизация на затворената
система на икономическо регулиране се подразделя на последователна и успоредна. При последователната импулсна икономическа стабилизация (последователната импулсна стабилизация на икономическата система) предавателната икономическа функция при разтворена система на икономическо регулиране [предавателната функция на импулсната икономическа система със
стабилизация* (transmission function of the pulse economic system with
stabilization)] е
k s* (q,0) = k D* (q,0) k * (q,0),

където k * (q,0) е предавателната функция на импулсната икономическа
система без стабилизация* (transmission function of the pulse economic system
without stabilization)], k D* (q,0) е предавателната икономическа функция на им-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пулсната стабилизираща икономическа верига* (pulse stabilizing economic
circult /chain/). На този тип импулсна стабилизация отговаря понятието за система на последователна импулсна икономическа стабилизация, респ. за система на последователно-импулсно-стабилизирано икономическо управление,
т.е. за система на икономическо управление с последователна импулсна
стабилизация* (economic management system with serial pulse stabilization). От
своя страна предавателната икономическа функция при успоредната импулсна
икономическа стабилизация (успоредната импулсна стабилизация на икономическата система) е
k s* (q,0) = k D* (q,0) + k * (q,0).

На този тип импулсна стабилизация отговаря понятието за система на успоредна импулсна икономическа стабилизация, респ. за система на успоредноимпулсно-стабилизирано икономическо управление, т.е. за система на икономическо управление с успоредна импулсна стабилизация* (economic
management system with patallel pulse stabilization).

ИМПУЛСНА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ (pulsed economic
stabilization) (ки) – във:
импулсна икономическа стабилизация;
последователна импулсна икономическа стабилизация;
система на импулсна икономическа стабилизация;
система на последователна импулсна икономическа стабилизация;
система на успоредна импулсна икономическа стабилизация;
успоредна импулсна икономическа стабилизация.
ИМПУЛСНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (pulsed economic function) –
същото като икономическа делта-функция.
ИМПУЛСНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (pulsed economic function)
(ки) – във:
импулсна икономическа функция (същото като икономическа делтафункция);
импулсна носеща икономическа функция;
импулсна преходна икономическа функция;
матрица на импулсните преходни икономически функции (същото като тегловна матрица на импулсните преходни икономически функции; вж.
система на многомерно икономическо управление).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИМПУЛСНА НОСЕЩА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (pulsed carrier
economic function) – носеща икономическа функция от вида
∞

f = a ∑ [i (t − nT ) − i (t − nT − τ )], T ≥ τ ,
n =0

където T е интервалът между икономическите импулси, a – амплитудата на
икономическия импулс, τ – неговата продължителност, n – поредният номер на
импулса, а

0 при t < 0,
i (t ) = 
1 при t ≥ 0.
е единична стъпаловидна функция. Носителка на импулсно модулиран икономически процес (импулсно модулирани икономически колебания), който е резултат от импулсно икономическо модулиране. Импулсна модулация в случая е
редица от последователни икономически импулси. Вж. модулиране на икономическия процес.

ИМПУЛСНА ПРЕХОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (pulsed transitional /transient/ economic function), импулсна преходна функция на динамичната икономическа система, импулсна преходна функция на икономическата система, – решение при нулеви начални условия и при типично
нарушаващо икономическо въздействие на системата от диференциални уравнения, описваща (моделираща) динамична икономическа система (в частност
– времево-динамична икономическа система). Една от нейните основни динамични икономически характеристики. Реакция на динамичната икономическа
система на въздействие на икономическа делта-функция. Импулсната преходна функция k (t, τ) на икономическа система, която се описва чрез система
от обикновени диференциални уравнения с променливи коефициенти, зависи
от два аргумента – текущото време t и времето на прилагането τ на импулсното въздействие на делта-функцията. При линейни стационарни динамични
икономически системи импулсната преходна икономическа функция зависи
само от разликата между аргументите t – τ. При t < τ импулсната преходна
икономическа функция на действителни икономически системи е равна на нула (положение, което е свързано с критерия за реална осъществимост на икономическата система). Преобразуванието на П. Лаплас на импулсната преходна икономическа функция определя предавателната икономическа функция, а преобразуванието на Ж. Фурие – честотната икономическа характе127
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ристика. Обратните преобразувания на тези характеристики дават импулсната
преходна икономическа функция. Реакцията на линейната динамична икономическа система на произволно въздействие x(t), което е приложено в момента от времето t = t0, се изразява чрез импулсната преходна икономическа функция посредством формулата
t

y (t ) = ∫ k (t ,τ ) x(τ ) dτ .
t0

За стационарни динамични икономически системи, които се описват (моделират) от диференциалните уравнения
d i y (t )
∑ ai i =
dt
i =0
n

d j x (t )
,
∑bj
dt j
j =0
m

са валидни зависимостите
t

t −t0

t0

t0

y (t ) = ∫ k (t − τ ) x(τ ) dτ =

∫ k (τ ) x(t − τ ) dτ ,

t
dh(t )
k (t ) =
, h(t ) = ∫ k (τ ) dτ ,
dt
0

където h(t) е преходната икономическа функция. Импулсната преходна икономическа функция k (t) за горния клас икономически системи при m < n може
да се определи и чрез зависимостта
w(t ) при t > 0,
k (t ) = 
 0 при t ≤ 0,
където w(t) е икономическата функция на Г. Грин, която удовлетворява еднородното диференциално уравнение
d i w(t )
∑ ai i = 0
dt
i =0
n

с еквивалентни начални икономически условия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------y ( n − m −1) (0) =
y ( n − m ) (0) =

1
bn ,
an

1
[bn −1 − an −1 y ( n − m −1) (0)],
an

−−−−−−−−−−−−−−−−−−
y ( n −1) (0) =

1
[b0 − a0 y ( n − m −1) (0) − ... − a n −1 y ( n − 2 ) (0)].
an

Вж.: импулсна преходна функция на непрекъснатата динамична икономическа
система, импулсна преходна функция на непрекъснатата линейна стационарна икономическа система със съсредоточени параметри, импулсна преходна
функция на непрекъснатата линейна нестационарна икономическа система
със съсредоточени параметри, импулсна преходна функция на непрекъснатата линейна стационарна икономическа система с разпределени параметри.

ИМПУЛСНА ПРЕХОДНА ФУНКЦИЯ (pulsed transition /transient/ function)
(ки) – във:
импулсна преходна икономическа функция;
импулсна преходна функция на динамичната икономическа система (същото като импулсна преходна икономическа функция);
импулсна преходна функция на грешката на затворената непрекъсната
линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране;
импулсна преходна функция на затворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към задаващото въздействие;
импулсна преходна функция на затворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие;
импулсна преходна функция на непрекъснатата динамична икономическа
система;
импулсна преходна функция на непрекъснатата линейна нестационарна
икономическа система със съсредоточени параметри;
импулсна преходна функция на непрекъснатата линейна стационарна
икономическа система с разпределени параметри;
импулсна преходна функция на непрекъснатата линейна стационарна
икономическа система със съсредоточени параметри;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------импулсна преходна функция на разтворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към задаващото въздействие;
импулсна преходна функция на разтворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие;
матрица на импулсните преходни икономически функции (същото като тегловна матрица на импулсните преходни икономически функции; вж.
система на многомерно икономическо управление);
тегловна матрица на импулсните преходни икономически функции
(вж. система на многомерно икономическо управление).
ИМПУЛСНА ПРЕХОДНА ФУНКЦИЯ НА ГРЕШКАТА НА ЗАТВОРЕНАТА НЕПРЕКЪСНАТА ЛИНЕЙНА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА НА ЕКСПЛИЦИТНО-ОБУСЛОВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ*
(pulsed transition /transient/ function of error of the closed continuous linear
dynamic systems of explicitly-conditioned economic regulation) – импулсна преходна икономическа функция kε(t) на грешката ε, съответствуваща на честотната характеристика на грешката на затворената непрекъсната линейна
динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране
Φs(s). Определя се с израза
kε (t ) =

1
2π

∞

∫ Φ s (iω ) e

iωt

dω ,

−∞

където ω е кръговата икономическа честота на системата C.
Формулата за импулсната функция kε(t) се извежда по следния начин. Теоремата за умножаване на икономически изображения (респ. икономически
съответствия) предоставя възможност преходният икономически процес x(t)
в разглежданата динамична регулаторна икономическа система C, който е
предизвикан в нея едновременно от задаващо икономическо въздействие g(t) и
от нарушаващо икономическо въздействие f(t), да бъде представен върху основата на формулата
X ( s ) = Φ ( s )G ( s ) + Y ( s ) F ( s )

чрез израза
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∞

∞

0

0

x(t ) = ∫ g (t − τ ) k Φ (τ ) dτ + ∫ f (t − τ ) kY (τ ) dτ ,

където X(t) е икономическото преобразувание на П. Лаплас
∞

X ( s ) = ∫ x(t ) e − st dt
0

върху функцията на изхода на системата x(t), G(s) – икономическото преобразувание на П. Лаплас
∞

G ( s ) = ∫ g (t ) e − st dt
0

върху функцията на задаващото икономическо въздействие g(t), F(s) – икономическото преобразувание на П. Лаплас
∞

F ( s ) = ∫ f (t ) e − st dt
0

върху функцията на нарушаващото икономическо въздействие f(t), kΦ(τ) – импулсната преходна функция на затворената непрекъсната линейна динамична
система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение
към задаващото въздействие, kY(τ ) – импулсната преходна функция на затворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитнообусловено икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие. Грешката на регулаторната икономическа система ε(t) е разликата
между задаващото икономическо въздействие g(t) и изходното икономическо
въздействие x(t), т.е. се определя според равенството ε(t) = g(t) – x(t). Затова,
като се вземе под внимание горният израз за x(t), грешката на регулаторната
икономическа система C се представя чрез израза
∞

∞

0

0

ε (t ) = g (t ) − ∫ g (t − τ ) k Φ (τ ) dτ − ∫ f (t − τ ) kY (τ ) dτ .
По същия начин, като се използва вече посочената формула
X ( s ) = Φ ( s )G ( s ) + Y ( s ) F ( s ), грешката на регулаторната икономическа система
може да се представи и чрез израза
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∞

∞

0

0

ε (t ) = ∫ g (t − τ ) kε (τ ) dτ − ∫ f (t − τ ) kY (τ ) dτ ,
от който следва, че
1
kε (t ) =
2π

∞

∫ Φ s (iω ) e

iω t

dω .

−∞

При частен случай, когато задаващото икономическо въздействие g(t) е равно
на нарушаващото икономическо въздействие f(t), тогава има равенство W(s) =
I(s) между предавателната функция на разтворената непрекъсната линейна
динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по
отношение към задаващото въздействие W(s) и предавателната функция на
разтворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитнообусловено икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие I(s), както и равенство kΦ(t) = kY(t) между импулсните преходни функции на затворената регулаторна икономическа система по отношение към задаващото въздействие и по отношение към нарушаващото въздействие. Тогава
за грешката на регулаторната икономическа система е валиден израза
∞

ε (t ) = g (t ) − ∫ {g (t − τ ) + f (t − τ )}k Φ (τ ) dτ .
0

Вж. непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено
икономическо регулиране.

ИМПУЛСНА ПРЕХОДНА ФУНКЦИЯ НА ДИНАМИЧНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (pulsed transitional /transient/ function of the dynamic
economic system) – същото като импулсна преходна икономическа функция.
ИМПУЛСНА ПРЕХОДНА ФУНКЦИЯ НА ЗАТВОРЕНАТА НЕПРЕКЪСНАТА ЛИНЕЙНА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА НА ЕКСПЛИЦИТНООБУСЛОВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ
КЪМ ЗАДАВАЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ* (pulsed transition /transient/ function
of the closed continuous linear dynamic systems of explicitly-conditioned economic
regulation to assignationary impact /action/) – импулсна преходна икономическа
функция kΦ(t) по отношение към задаващото икономическо въздействие g(t),
съответствуваща на честотната характеристика на затворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------регулиране по отношение към задаващото въздействие Φ(iω). Определя се с
израза
k Φ (t ) =

1
2π

∞

∫ Φ (i ω ) e

iωt

dω ,

−∞

където ω е кръговата икономическа честота на системата. Вж. непрекъсната
линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране.

ИМПУЛСНА ПРЕХОДНА ФУНКЦИЯ НА ЗАТВОРЕНАТА НЕПРЕКЪСНАТА ЛИНЕЙНА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА НА ЕКСПЛИЦИТНООБУСЛОВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ
КЪМ НАРУШАВАЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ* (pulsed transition /transient/
function of the closed continuous linear dynamic systems of explicitly-conditioned
economic regulation to disturbing impact /action/) – импулсна преходна икономическа функция kY(t) по отношение към нарушаващото икономическо въздействие f(t), съответствуваща на честотната характеристика на затворената
непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие Y(iω). Определя се с израза
1
kY (t ) =
2π

∞

∫ Y (iω ) e

iωt

dω ,

−∞

където ω е кръговата икономическа честота на системата. Вж. непрекъсната
линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране.

ИМПУЛСНА ПРЕХОДНА ФУНКЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (pulsed transition /transient/
function of the continuous dynamic economic system) – решение при нулеви начални условия и при типично нарушаващо икономическо въздействие f(t) на
системата от диференциални уравнения
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dx1
= F1 ( x1 , x2 , ..., xn , t ) + f (t ),
dt
dx2
= F2 ( x1 , x2 , ..., xn , t ),
dt
−−−−−−−−−−−−−−−
dxn
= Fn ( x1 , x2 , ..., xn , t ),
dt
описваща (моделираща) непрекъсната динамична икономическа система.
Представлява една от разновидностите на импулсната преходна икономическа
функция. Функцията f(t) предизвиква преходен икономически процес x(t) в динамичната икономическа система. Като пример за f(t) може да се използва
икономическа делта-функция δ (t – τ), която се прилага към динамичната икономическа система в момента τ, така че f(t) = α.δ (t – τ), където α е параметър.
В общия случай импулсната преходна функция на непрекъснатата динамична икономическа система е k = k (t, τ, α). Непрекъснатото нарушаващо икономическо въздействие f(t) може да се опише чрез израза
∞

f (t ) = lim

∑ f (n.∆τ ) δ (t − ∆τ )∆τ

∆τ →0 n = 0

или още – чрез
∞

f (t ) =

∫ f (τ ) δ (t − ∆τ )dτ .
0

Така функцията k(t, τ, α) се представя като безкрайна последователност от
икономически делта-функции с амплитуда f(τ) [последната се определя от ординатата на икономическата функция f(t), която тя има към момента на прилагането на делта-функцията]. Всяка една от тези делта-функции индуцира в динамичната система преходен икономически процес, който се определя от текущата импулсна преходна икономическа функция. Необходимо е чрез анализа
на динамичната икономическа система, извършван върху основата на импулсната преходна функция k(t, τ, α) при произволно въздействие f(t), решението на
системата от диференциални уравнения да бъде изразено чрез k (t, τ, α) (фиг.
1). В общия случай такова решение не може да бъде получено, ако не е валиден принципът на икономическата суперпозиция (принципът на съвместяването при линейни зависимости в икономиката). Задачата е решима за линейни
стационарни икономически системи и линейни нестационарни икономически

134

134

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------системи, където принципът на суперпозицията е спазен. Но дори и в случаите
на отсъствие на суперпозиция (при нелинейни икономически системи) разглежданата задача е решима за отделни частни случаи.

f(t)

f(τ)δ(t – τ)∆τ

0

τ

τ+∆τ

t

∆τ
Фиг. 1. Непрекъснато въздействие на делтафункция върху динамична икономическа система

ИМПУЛСНА ПРЕХОДНА ФУНКЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА ЛИНЕЙНА НЕСТАЦИОНАРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА СЪС СЪСРЕДОТОЧЕНИ ПАРАМЕТРИ* (pulsed transitional /transient/ function of the
continuous linear non-stationary economic system with lumped parameters) – една
от разновидностите на импулсната преходна икономическа функция и на тегловната икономическа функция. Представлява общо решение k (t, τ) на диференциалното уравнение на непрекъснатата линейна нестационарна икономическа система със съсредоточени параметри
a n (t )

d n x(t )
d n −1 x(t )
dx
+
a
(
t
)
+
...
+
a
(
t
)
(t ) + a0 (t ) x(t ) =
n
−
1
1
dt
dt n
dt n −1

= bm (t )

d m f (t )
d m −1 f (t )
df (t )
+
b
(
t
)
+
...
+
b
+ b0 f (t ),
m
−
1
1
dt
dt m
dt m −1

където x(t) е преходният икономически процес, извършван от тази система под
въздействието на типичното нарушаващо икономическо въздействие f(t),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------респ. е общо решение на диференциалното уравнение D(p, t) x(t) = M(p, t), където с D(p, t) и M(p, t) са означени икономическите оператори (респ. икономическите изображения и икономическите съответствия) от вида
dr
D( p, t ) = ∑ ar (t ) r ,
dt
r =0
n

n

M ( p, t ) = ∑ br (t )
r =0

dr
.
dt r

Типичното нарушаващо икономическо въздействие f(t) е във вид на икономическа делта-функция f(t) = δ (t – τ), която е приложена към системата в момента τ (т.е. към t = τ) при нулеви (или още – еднородни) начални условия. Нулевите начални условия започват да се отчитат от момента τ на прилагането на
икономическата делта-функция. Затова те се означават като
d n −1 x(t )
dx(t )
= ... =
= x(t ) = 0, t = τ − .
n −1
dt
dt

Ето защо диференциалното уравнение, чието решение при нулеви начални условия е импулсната преходна икономическа функция k (t, τ) на разглежданата
система, е D(p, t) k (t, τ) = M(p, t) δ (t – τ).
При стационарната икономическа система импулсната преходна функция
k (t) зависи само от променливата t. За разлика от нея, при нестационарната
икономическа система импулсната преходна функция k (t, τ) зависи не само от
t (т.е. не само от момента на наблюдението), но и от променливата τ (т.е. и от
момента на прилагането на делта-функцията). Причината за това е, че свойствата на нестационарната икономическа система се променят във времето, поради което нейната реакция на импулсното въздействие δ (t – τ) се определя и
от момента на прилагането му τ. Ето защо за всяко τ се формира отделна крива на импулсната преходна функция на непрекъсната линейна нестационарна икономическа система* (pulse transitional /transient/ function curve of
the continuous linear non-stationary economic system) (фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------k (t, τ)

0
t

τ
t=τ
Фиг. 1. Криви на импулсната преходна функция k (t, τ) на непрекъсната
линейна нестационарна икономическа система със съсредоточени параметри при различни моменти τ на прилагане на единична делтафункция

При реални системи импулсните преходни икономически функции k (t, τ)
удовлетворяват основното условие за икономическа осъществимост на нестационарната система* (economic realizability condition of the non-stationary
system), което е k (t, τ) = 0 при t < τ. Това условие, аналогично на случая със
стационарна икономическа система, показва, че реакцията k (t, τ) на една реална нестационарна икономическа система не може да предшествува възникването на причината f(t) = δ (t – τ), която я предизвиква (вж. импулсна преходна
функция на непрекъснатата линейна стационарна икономическа система със
съсредоточени параметри). На фиг. 1 се вижда, че импулсната преходна икономическа функция k (t, τ) може да се представи като повърхнина (изградена от
множество от криви на импулсната преходна функция), която е ограничена от
правата t = τ, наляво от която тази функция се обръща в нула съгласно с условието за икономическа осъществимост на системата. В много от случаите k (t,
τ) е абсолютно интегрируема икономическа функция (absolutely-integrable
economic fnction):
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∞

∫

k (t ,τ ) dt < ∞ при всички τ .

0

Това е условието за устойчивост на нестацинарната икономическа система* (economic realizability condition of the non-stationary system).
Тъй като принципът на икономическата суперпозиция е валиден за линейните нестационарни икономически системи при всяко типично въздействие
f(t), то решението x(t) на уравнението D(p, t) x(t) = M(p, t) f(t) може да се изрази
чрез импулсната преходна икономическа функция k (t, τ). Затова въздействието
f(τ) δ (t – τ) върху динамичната икономическа система предизвиква реакцията
f(τ) k (t, τ). От това следва, че в съответствие с принципа на суперпозицията
икономическото въздействие
∞

f (t ) =

∫ f (τ )δ (t − τ ) dτ

−∞

предизвиква в икономическата система реакцията
∞

x(t ) =

∫ f (τ )k (t ,τ ) dτ .

−∞

В случай че f(t) = 0 при t < 0, то, като се има предвид условието за икономическа осъществимост k (t, τ) = 0 при t < τ, последният израз може да се запише
във вид на интеграла
t

x(t ) = ∫ f (τ )k (t ,τ ) dτ .
0

Той е изходът x(t) на разглежданата непрекъсната линейна нестационарна икономическа система със съсредоточени параметри (респ. на съответствуващия й
преходен икономически процес). Може да бъде наречен интеграл на икономическата суперпозиция* (economic superposition integral) или още – интеграл на икономическия свитък* (economic convulation /fold, transvection/
integral), както и интеграл на икономическата трансвекция* (economic
convulation /fold, transvection/ integral). Той извежда решението x(t) на динамичната икономическа система непосредствено от нейната импулсна преходна
функция k (t, τ), което пък показва, че последната е универсална динамична
характеристика на нестационарните икономически системи.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИМПУЛСНА ПРЕХОДНА ФУНКЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА ЛИНЕЙНА СТАЦИОНАРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА С РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАРАМЕТРИ* (pulsed transitional /transient/ function of the
continuous linear stationary economic system with distributed parameters) – една от
разновидностите на импулсната преходна икономическа функция. Представлява решението k (χ, t) при нулеви начални условия и при типично нарушаващо
икономическо въздействие f(t) на системата от диференциални уравнения на
непрекъснатата линейна стационарна икономическа система с разпределени
параметри. За разлика от случая с икономическата система със съсредоточени
параметри е функция две променливи – пространствената икономическа координата χ и времето t (вж. импулсна преходна функция на непрекъснатат линейна стационарна икономическа система със съсредоточени параметри).
При гранични икономически условия (в общия случай – при краеви икономически условия) от вида
a

∂ 2v
∂ 2v
∂ 2v
∂v
∂v
+
b
+
c
+
d
+
l
+ hv = f ( χ , t )
∂t∂χ
∂t
∂χ
∂t 2
∂χ 2

импулсната преходна икономическа функция k (χ, t) е решение на системата от
диференциални уравнения
a1

∂u
∂u
∂v
∂v
+ b1
+ c1u + d1 + l1
+ h1v = f1 ( χ , t ),
∂t
∂χ
∂t
∂χ

a2

∂u
∂u
∂v
∂v
+ b2
+ c2 u + d 2
+ l2
+ h2 v = f 2 ( χ , t )
∂t
∂χ
∂t
∂χ

при гранично въздействие на входа v0(t) = δ(t). Тъй като за линейната динамична икономическа система с разпределени параметри е валиден принципът на
икономическата суперпозиция, то за всяко гранично въздействие на входа v0(t)
≠ δ(t) и при еднородно условие на отсъствие на разпределено въздействие реакцията на динамичната икономическа система се определя с израза
∞

v( χ , t ) = ∫ v0 (t − τ )k (τ , χ ) dτ .
0

Предавателната икономическа функция Y (s, χ) и импулсната преходна
икономическа функция k (χ, t) на системата с разпределени параметри са свър-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зани помежду си чрез икономическото преобразувание на П. Лаплас (респ. на
Ж. Фурие):
∞

Y ( s, χ ) = ∫ k ( χ , t ) e − st dt ,
0

k (χ , t) =

1 c + i∞
Y ( s, χ )e st ds.
∫
2πi c −i∞

Импулсната преходна функция k (χ, t) трябва да удовлетворява условието за
икономическа осъществимост на стационарната система при разпределени
параметри
k (χ, t ) = 0 (t < 0),

както и условието за устойчивост на стационарната икономическа система
при разпределени параметри (т.е. условието за абсолютна интегрируемост)
∞

∫

k ( χ , t ) dt < ∞.

0

ИМПУЛСНА ПРЕХОДНА ФУНКЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА ЛИНЕЙНА СТАЦИОНАРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА СЪС СЪСРЕДОТОЧЕНИ ПАРАМЕТРИ* (pulsed transitional /transient/ function of the
continuous linear stationary economic system with lumped parameters) – една от
разновидностите на импулсната преходна икономическа функция. Представлява решението k(t) на диференциалното уравнение на непрекъснатата линейна
стационарна икономическа система със съсредоточени параметри
d n x (t )
d n −1 x(t )
dx(t )
an
+ a n −1
+ ... + a1
+ a0 x(t ) =
n
n −1
dt
dt
dt
= bm

d m f (t )
d m −1 f (t )
df (t )
+
b
+
...
+
b
+ b0 f (t ),
m
−
1
1
dt
dt m
dt m −1

при нулеви начални условия, когато върху системата въздействува икономическа делта-функция δ в качеството й на типично нарушаващо икономическо
въздействие. Тоест импулсната преходна икономическа функция на разглежданата система е решение на уравнението
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------an

d n x (t )
d n −1 x(t )
dx(t )
a
a
+
+
...
+
+ a0 x(t ) =
n
−
1
1
dt
dt n
dt n −1
= bm

d mδ
d m −1δ
dδ
+
b
+
...
+
b
+ b0δ .
m
−
1
1
dt
dt m
dt m −1

Нулевите начални условия започват да се отчитат от момента τ на прилагането
на икономическата делта-функция. Те се означават като
d n −1 x(t )
dx(t )
=
...
=
= x(t ) = 0, t = τ − .
n −1
dt
dt

Тъй като разглежданата динамична икономическа система е стационарна,
нейната импулсна преходна функция k(t) не зависи от момента на прилагането
на типичното икономическо въздействие [на делта-функцията δ(t)], което изпълнява ролята на смущаващо въздействие. Освен това, тъй като системата е
линейна, импулсната преходна функция зависи линейно от амплитудата α на
делта-функцията δ. Затова
k(t) =kα (t, τ, α) = αk (t – τ).

С k (t – τ) е означена единичната импулсна преходна икономическа функция* (single pulsed transition /transient/ economic function), която е импулсната
преходна функция на въздействието на единична икономическа делтафункция* (single economic delta-function) върху динамичната система. Ако
икономическата делта-функция е f(t) = α.δ (t – τ), тогава единичната икономическа делта функция (при α = 1) е f(t) = δ (t – τ). При линейна стационарна икономическа система, ако отчитането на времето започва от τ, импулсната преходна икономическа функция не зависи от три променливи, както е при kα (t, τ,
α), а е функция само на една променлива, т.е. е k(t).
Импулсната преходна икономическа функция k(t) удовлетворява две основни условия, които имат важно значение при характеризиране на динамичната икономическа система:
∞

k (t ) = 0, t < 0,

∫

k (t ) dt < 0.

0

Ако се използва терминологията, възприета в кибернетиката, първото основно условие може да се нарече условие за икономическа осъществимост на
стационарната система или още – условие за икономическа причинност. То
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------следва от очевидното обстоятелство, че ефектът във всяка действителна икономическа система [а той е изразен чрез импулсната преходна икономическа
функция k(t), или просто е представен от преходния икономически процес], не
може да възникне по-рано от причината, която го е предизвикала [тази причина е икономическата делта-функция δ (t), приложена в момента t (ако отчитането на времето започва от τ = 0)]. От своя страна второто основно условие е
условието за устойчивост на стационарната икономическа система. Друг
важен момент, свързан с импулсната преходна функция на линейна система, е
принципът на икономическата суперпозиция. Според него икономическият
ефект, предизвикан от сумата на няколко въздействия в дадена икономическа
система, е равен на сумата от икономическите ефекти на всяко въздействие
поотделно [суперпозицията е индикатор за наличието на линейна икономическа система и изобщо – на икономическа линейност (economic linearity)].
Ако горепосочените две основни условия и принципът на икономическата
суперпозиция бъдат използвани, става възможно да се намери решението на
диференциалното уравнение на линейната стационарна динамична икономическа система при кое да е нарушаващо въздействие f(t), но при положение че
е известно неговото решение при въздействие (върху линейната стационарна
икономическа система) във вид на икономическа делта-функция (т.е. ако е известна импулсната преходна функция на тази система). Така че импулсната
преходна функция се оказва универсална динамична икономическа характеристика на стационарната икономическа система. За целта да вземем под
внимание произволно икономическо въздействие, представено във вид на безкрайна сума от въздействия f(τ) δ (t – τ) dτ. Тогава, като се отчетат условието за
икономическата осъществимост k(t) = 0 (при t < 0) и принципът на икономическата суперпозиция, се оказва, че за решението x(t) на диференциалното
уравнение (което е функцията на преходния икономически процес в динамичната система) е валидно съотношението
t

x(t ) =

∫ f (τ ) k (t − τ ) dτ ,
−∞

респ. съотношението
∞

x(t ) =

∫ f (t − τ ) k (τ ) dτ .
0
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Конкретната форма на импулсната преходна икономическа функция k(t)
дава възможност да се преценява колко е силен ефектът (влиянието) върху динамичната икономическа система (т.е. върху нейния преходен процес) към
момент t на въздействието f(τ), оказано върху системата към момент τ, който
предшествува t, като разликата помежду им е T = t – τ единици време. Затова
колкото по-широка е импулсната преходна икономическа функция k(t) [например колкото по-широка е k1(t – τ) в сравнение с k2(t – τ)], толкова поотдалечени във времето значения на f(τ) се вземат под внимание при изчисляването на преходния икономически процес x(t) по израза
t

x(t ) =

∫ f (τ ) k (t − τ ) dτ .
−∞

Това дава основание времевият интервал T да се нарича памет на икономическата система (economic system memory). От паметта на динамичната икономическа система зависи в каква степен тя ще може да възпроизведе (респ. да
трансформира) адекватно и качествено въздействията, които се оказват върху
нея. Икономическото въздействие ще бъде по-добре възпроизведено (с ниска
степен на изкривяване) от системата, ако то малко се променя в границите на
интервала от време, определени от нейната памет.

ИМПУЛСНА ПРЕХОДНА ФУНКЦИЯ НА РАЗТВОРЕНАТА НЕПРЕКЪСНАТА ЛИНЕЙНА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА НА ЕКСПЛИЦИТНООБУСЛОВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ
КЪМ ЗАДАВАЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ* (pulsed transition /transient/ function
of the open continuous linear dynamic systems of explicitly-conditioned economic
regulation to assignationary impact /action/) – импулсна преходна икономическа
функция kw(t) по отношение към задаващото икономическо въздействие g(t),
съответствуваща на предавателната функция на затворената непрекъсната
линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към задаващото въздействие W(s). Определя се с израза
c + i∞

1 1
k w (t ) =
W ( s ) e st ds ,
∫
2πi c1 −i∞

където c1 е абсциса на абсолютната сходимост. Вж. непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране.
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИМПУЛСНА ПРЕХОДНА ФУНКЦИЯ НА РАЗТВОРЕНАТА НЕПРЕКЪСНАТА ЛИНЕЙНА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА НА ЕКСПЛИЦИТНООБУСЛОВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ
КЪМ НАРУШАВАЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ* (pulsed transition /transient/
function of the open continuous linear dynamic systems of explicitly-conditioned
economic regulation to disturbing impact /action/) – импулсна преходна икономическа функция kI(t) по отношение към нарушаващото икономическо въздействие f (t), съответствуваща на предавателната функция на затворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие I(s). Определя се
с израза
c + i∞

1 2
ki (t ) =
I ( s ) e st ds ,
∫
2πi c2 −i∞

където c2 е абсциса на абсолютната сходимост. Вж. непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране.

ИМПУЛСНА РЕАКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФИЛТЪР* (pulsed
/sampled data/ reaction of the economic filter) – вж. икономическо филтриране.
ИМПУЛСНА РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (pulsed
/sampled data/ regulatory economic system) – същото като система на импулсно
икономическо регулиране.
ИМПУЛСНА РЕГУЛИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА*
(pulsed /sampled data/ regulative economic subsystem) – регулираща икономическа подсистема на дадена система на импулсно икономическо регулиране (на
дадена импулсна регулаторна икономическа система), която изработва последователност от регулиращи икономически импулси (regulative economic
impulses) (които са нейни изходни икономически въздействия, т.е. нейни изходни икономически величини), чиито параметри (като амплитуда, продължителност и други) зависят от грешката на изхода на регулаторната икономическа подсистема в дискретни моменти от времето. Разновидност на импулсната икономическа подсистема. Вж. импулсно икономическо регулиране.

144

144

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИМПУЛСНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ*
(pulsed system of the economic management /control/) – същото като система на
импулсно икономическо управление.
ИМПУЛСНА СЛЕДЯЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (pulse economic
servomechanism) – следяща икономическа система, която преработва (трансформира) дискретни икономически величини.
ИМПУЛСНА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА*
(pulsed stabilization of the economic system) – същото като импулсна икономическа стабилизация.
ИМПУЛСНА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА
(pulsed stabilization of the economic system) (ки) – във:
импулсна стабилизация на икономическа система (същото като импулсна
икономическа стабилизация);
последователна импулсна стабилизация на икономическата система
(същото като последователна импулсна икономическа стабилизация);
успоредна импулсна стабилизация на икономическата система (същото
като успоредна импулсна икономическа стабилизация).
ИМПУЛСНА УПРАВЛЯВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА*
(pulsed /sampled data/ managing economic subsystem) – импулсна регулираща
икономическа подсистема на система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране, т.е. на система на импулсно икономическо управление, представляваща или съдържаща система на икономическо регулиране. Разновидност е на управляваща икономическа подсистема на регулаторната система на икономическо управление (на системата на регулаторно икономическо управление). Изработва последователност от управляващи икономически импулси (managing /control/ economic impulses), чиито параметри (като амплитуда, продължителност и други) зависят от грешката на изхода на икономическата система в дискретни моменти от времето. Вж. импулсно икономическо регулиране.
ИМПУЛСНА ФУНКЦИЯ (pulsed function) (ки) – във:
импулсна преходна функция на грешката на затворената непрекъсната
линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо
регулиране;
145

145

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------импулсна преходна функция на затворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към задаващото въздействие;
импулсна преходна функция на затворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие;
импулсна преходна функция на разтворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към задаващото въздействие;
импулсна преходна функция на разтворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие.
ИМПУЛСНО ДЕМОДУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС
(pulsing demodulation of the economic process), импулсно икономическо демодулиране, – отделяне (изолиране) на предавания икономически сигнал (на модулируемия икономически процес) y(t) от импулсно модулираните икономически колебания (от импулсно модулирания икономически процес) u(t). Възстановяване на първоначалния (немодулирания) икономически процес y(t), след извършено върху него модулиране чрез импулсна носеща икономическа функция.
Процес, обратен на импулсното икономическо модулиране. Негови разновидности са амплитудно-импулсното икономическо демодулиране (amplitudinal-pulsively economic dmodulation – AIED) (вж. импулсно демодулиране на
икономическия процес и амплитудно-импулсно икономическо модулиране),
широчинно-импулсното икономическо демодулиране (wide-pulsively economic demodulation – WIED) (импулсно модулиране по широчина) (вж. импулсно демодулиране на икономическия процес и широчинно-импулсно икономическо модулиране), честотно-импулсното икономическо демодулиране
(frequency-pulsively economic demodulation – FIED) и фазово-импулсното
икономическо демодулиране (phasic-pulsively economic demodulation – PIED)
(вж. импулсно демодулиране на икономическия процес и фазово-импулсно икономическо модулиране).
ИМПУЛСНО ИКОНОМИЧЕСКО ДЕМОДУЛИРАНЕ (pulsing economic
demodulation) – същото като импулсно демодулиране на икономическия процес.
ИМПУЛСНО ИКОНОМИЧЕСКО ДЕМОДУЛИРАНЕ (pulsing economic
demodulation) (ки) – във:
146

146

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------импулсно демодулиране на икономическия процес;
фазово-импулсно икономическо демодулиране (вж. импулсно демодулиране на икономическия процес и фазово-импулсно икономическо модулиране);
честотно-импулсно икономическо демодулиране (вж. импулсно демодулиране на икономическия процес и честотно-импулсно икономическо модулиране);
широчинно-импулсно икономическо демодулиране (вж. импулсно демодулиране на икономическия процес и широчинно-импулсно икономическо модулиране).
ИМПУЛСНО ИКОНОМИЧЕСКО МОДУЛИРАНЕ (pulsing economic modulation) – същото като импулсно модулиране на икономическия процес.
ИМПУЛСНО ИКОНОМИЧЕСКО МОДУЛИРАНЕ (pulsing economic modulation) (ки) – във:
двуполярно импулсно икономическо модулиране (вж. импулсно модулиране на икономическия процес);
двустранно широчинно-импулсно икономическо модулиране
еднополярно импулсно икономическо модулиране (вж. импулсно модулиране на икономическия процес);
едностранно широчинно-импулсно икономическо модулиране;
импулсно икономическо модулиране (същото като импулсно модулиране на
икономическия процес);
фазово-импулсно икономическо модулиране;
честотно-импулсно икономическо модулиране;
честотно-хармонично икономическо модулиране;
широчинно-импулсно икономическо модулиране.
ИМПУЛСНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ* (pulsed /sampled data/
economic regulation) – икономическо регулиране, при което регулиращото икономическо въздействие (респ. управляващото икономическо въздействие) е
последователност от регулиращи (респ. от управляващи) импулси, чиито параметри (като амплитуда, продължителност и други) зависят от грешката на
изхода на икономическата система в дискретни моменти от времето; една от
разновидностите на дискретното икономическо регулиране. То протича в система на импулсно икономическо регулиране (в импулсна регулаторна икономическа система) (фиг. 1). При най-елементарна структура системата на им147
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пулсно икономическо регулиране включва: първо, импулсна икономическа
подсистема A, изпълняваща ролята на импулсна регулираща икономическа
подсистема (респ. на импулсна управляваща икономическа подсистема), която
преобразува непрекъснатите входни икономически въздействия x(t) (получавани по линията на обратната икономическа връзка от регулируемата икономическа подсистема, респ. от управляваната икономическа подсистема) и непрекъснатите входни икономически въздействия f(t) (получавани от външната
среда) в последователност от регулиращи икономически импулси* (regulative
economic impulses) [респ. в последователност от управляващи икономически
импулси* (managing economic impulses)] u, чиито параметри зависят от
входното икономическо въздействие (входната икономическа величина) f(t) в
момента от времето t = nT, където T е периодът на редуването на импулсите;
второ, непрекъсната икономическа подсистема, изпълняваща ролята на непрекъсната регулируема икономическа подсистема (респ. на непрекъсната управлявана икономическа подсистема), която получава регулиращи икономически импулси (респ. управляващи икономически импулси) от регулиращата
икономическа подсистема (респ. от управляващата икономическа подсистема) и произвежда непрекъснати икономически въздействия (continuous
economic impacts /actions/) x(t), които са изход на системата на импулсно икономическо регулиране (респ. на регулаторната система на импулсно икономическо управление) като цяло и наред с това по линията обратната икономическа връзка постъпват в нейната импулсна подсистема.

f(t)
x(t)

A

u

B

x(t)

Фиг. 1. Система на импулсно икономическо регулиране (респ.
регулаторна система на импулсно икономическо управление)

Тъй като параметрите на икономическите импулси, с които се въздействува
върху непрекъснатата икономическа подсистема, се определят само от дискретните значения x(nT), то непрекъснатите функции на външното въздействие
f(t) и на обратното въздействие x(t) могат да се интерпретират като решетъчни икономически функции* (lattise /grating/ economic function) (вж. решетка в
икономиката), а предавателните икономически функции както на непрекъсна-
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тата икономическа подсистема, така и на системата на импулсното регулиране
като цяло, се определят чрез дискретно икономическо преобразувание на П.
Лаплас. Целесъобразността от използването на системи на импулсно икономическо регулиране (респ. на импулсно икономическо управление) се определя
от динамичните характеристики на непрекъснатата регулируема (респ. на непрекъснатата управляема) икономическа подсистема. Например, когато непрекъснатата подсистема съдържа елементи с разпределени параметри, или елементи със закъсняващо действие и т.н., тогава въвеждането на импулсно икономическо регулиране ще предизвика нарастване на устойчивостта на затворената система за регулиране (респ. на затворената система на управление).
Друга важна особеност на импулсното икономическо регулиране (респ. на импулсното регулаторно икономическо управление) е, че дава възможност да се
изведе за крайно време даден необходим преходен икономически процес. Според К. Миркович при експлицитно-обусловено икономическо регулиране импулсното икономическо регулиране представлява импулсно регулаторно икономическо управление (което от своя страна е частен случай на регулаторното
икономическо управление и е една от разновидностите на импулсното икономическо управление), а системата на импулсно икономическо регулиране – регулаторна система на импулсно икономическо управление, т.е. на системата
на импулсно регулаторно икономическо управление (която от своя страна е
частен случай на регулаторната система на икономическото управление и е
една от разновидностите на системата на импулсното икономическо управление). Вж. икономически регулатор с прекъсващо действие и импулсен икономически регулатор.

ИМПУЛСНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (pulsed /sampled data/
economic regulation) (ки) – във:
импулсно икономическо регулиране;
система на импулсно икономическо регулиране;
система на импулсно-стабилизирано икономическо регулиране (същото
като система на импулсна икономическа стабилизация).
ИМПУЛСНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (pulsed /sampled data/
economic management /control/) – импулсно икономическо регулиране, което
протича в експлицитно-обусловена регулаторна икономическа система; импулсно икономическо регулиране, което самостоятелно изпълнява функцията
на икономическо управление или пък е елемент на по-сложни негови форми;
149

149

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо управление, което се извършва с помощта на импулсно икономическо регулиране. Представлява икономическо управление, при което управляващото икономическо въздействие е последователност от управляващи импулси, чиито параметри (като амплитуда, продължителност и други) зависят от
грешката на изхода на икономическата система в дискретни моменти от времето (вж. грешка на икономическата система). Тя е система на импулсно експлицитно-обусловено икономическо регулиране. Протича в системата на импулсно икономическо управление. Разновидност е на дискретното икономическо управление. Вж. дискретна система на икономическо управление.

ИМПУЛСНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (pulsed /sampled data/
economic management /control/) (ки) – във:
импулсно икономическо управление;
импулсно регулаторно икономическо управление;
регулаторна система на импулсно икономическо управление;
система на импулсно икономическо управление;
система на импулсно регулаторно икономическо управление (същото като
регулаторна система на импулсно икономическо регулиране);
система на импулсно-стабилизирано икономическо управление;
система на последователно-импулсно-стабилизирано икономическо управление;
система на успоредно-импулсно-стабилизирано икономическо управление.
ИМПЛУСНО МОДУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС (pulsing
modulation of the economic process), импулсно икономическо модулиране, –
модулиране на икономическия процес y(t) (който е регулярен и цикличен) чрез
импулсна носеща икономическа функция. Тук е разгледана импулсна модулация, която представлява редица от последователни импулси. Тя е свързана с
единичната стъпаловидна функция от вида
0 при t < 0,
i (t ) = 
1 при t ≥ 0.
Тогава импулсната носеща икономическа функция е
∞

f = a ∑ [i (t − nT ) − i (t − nT − τ )], T ≥ τ ,
n =0

където T е интервалът между икономическите импулси, a – амплитудата на
икономическия импулс, τ – неговата продължителност, n – поредният номер на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------импулса. Като разновидности на импулсното модулиране могат да бъдат разграничени амплитудно-импулсно икономическо модулиране (AIEM), широчинно-импулсно икономическо модулиране (WIEM) (импулсно модулиране по широчина), честотно-импулсно икономическо модулиране (FIEM) и фазовоимпулсно икономическо модулиране (PIEM).
Първо, амплитудно-импулсното икономическо модулиране може да се
осъществява в две разновидности: амплитудно-импулсно икономическо модулиране от първи род (amplitudinal-pulsively economic modulation first –
AIEM-1) и амплитудно-импулсно икономическо модулиране от втори род
(amplitudinal-pulsively economic modulation second – AIEM-2). Икономическите
колебания при амплитудно-импулсното модулиране от първи род имат вида
′
u AIEM
(t ) =

∞

∑ y (t ) [i(t − nT ) − i (t − nT − τ )],

T ≥τ,

n=0

където y(t) е предавания (модулируемия) икономически сигнал (процес). При
тази разновидност модулиращите импулси не са правоъгълни, а повтарят формата на модулиращата функция в интервалите (nT, nT + τ). От своя страна икономическите колебания при амплитудно-импулсното модулиране от втори род
имат вида
′ (t ) =
u ′AIEM

∞

∑ an [i(t − nT ) − i (t − nT − τ )],

T ≥τ,

n=0

където функцията an = a[y(nT)] [т.е. функцията a(y)] може да се разглежда като
закон на амплитудно-импулсното икономическо модулиране (law of
amplitudinal-pulsively economic modulation). Той определя зависимостта на амплитудата an от мигновеното значение y(nT) на предавания икономически сигнал (икономически процес) y(t).
Второ, икономическите колебания при широчинно-импулсното модулиране имат вида
∞

u WIEM (t ) = a ∑ [i (t − nT ) − i (t − nT − τ n )], T ≥ τ ,
n =0

където функцията τn = τ [y(nT)] [т.е. функцията τ(y)] може да се разглежда като
закон на широчинно-импулсното икономическо модулиране (law of widepulsively economic modulation). Той определя зависимостта на продължителността на икономическия импулс τn от мигновеното значение y(nT) на преда-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вания икономически сигнал (икономически процес) y(t). При посочения вариант широчинното модулиране се извършва за сметка на изместването на
задния фронт на икономическия импулс. Възможен е и друг вариант, при който това се извършва при изместване на предния фронт на импулса. При тези
два варианта (когато единият фронт на импулса се измества, а другият остава
непроменен) е налице едностранно широчинно-импулсно икономическо модулиране (OWIEM). В случай че едновременно се изместват и двата фронта на
икономическия импулс, тогава е налице двустранно широчинно-импулсно икономическо модулиране (TWIEM).
Трето, при честотно-импулсното модулиране се променя интервалът
между икономическите импулси. Когато се променя интервалът между предните фронтове на импулсите, тогава икономическите колебания при честотноимпулсното модулиране имат вида
∞

u FIEM (t ) = a ∑ [i (t − t n ) − i (t − t n − τ )], T ≥ τ ,
n=0
n −1

tn =

∑ Tg ,

Tn = T [ y (t n )],

g =0

където Tn = tn+1 – tn е интервалът между n-тия и n+1-вия икономически импулс,
а функцията T(y) определя зависимостта на интервала Tn от мигновеното значение y(tn) на предавания икономически сигнал (икономически процес) y(t).
Четвърто, фазово-импулсно модулираният икономически процес uPIEM(t)
(под формата на фазово-импулсно модулирани икономически колебания) е еквивалентен на честотно-импулсно модулирания икономически процес uFIEM(t),
но при положение че се приложи допълнително диференциране на предвидения икономически сигнал y(t).
При положение че при импулсната модулация не се променя полярността
на носещите икономически импулси, тогава е налице еднополярно импулсно
икономическо модулиране (one-polar impulsively economic modulation). Ако
обаче има допълнителна модулация по знак на носещите икономически импулси, тогава е налице двуполярно импулсно икономическо модулиране
(two-polar impulsively economic modulation). Вж. модулиране на икономическия
процес.

ИМПУЛСНО РЕГУЛАТОРНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ*
(pulsed /sampled data/ regulatory economic management /control/) (*) – импулсно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо регулиране, което протича в експлицитно-обусловена регулаторна икономическа система; импулсно икономическо регулиране, което самостоятелно изпълнява функцията на икономическо управление или пък е функция на по-сложни системи на икономическо управление; икономическо управление, което се извършва с помощта на импулсно икономическо регулиране; разновидност на импулсното икономическо управление. Извършва се в регулаторна система на импулсно икономическо управление (в система на импулсно регулаторно икономическо управление) (която от своя страна е частен
случай на регулаторната система на икономическото управление и е една от
разновидностите на системата на импулсното икономическо управление). Вж.
икономически регулатор с прекъсващо действие и импулсен икономически регулатор.
ИМПУЛСНО РЕГУЛАТОРНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
(pulsed /sampled data/ regulatory economic management /control/) (ки) – във:
импулсно регулаторно икономическо управление;
система на импулсно регулаторно икономическо управление (същото като
регулаторна система на импулсно икономическо регулиране).
ИМПУЛСНО-СТАБИЛИЗИРАНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
(pulse-stabilized economic regulation) (ки) – във:
система на импулсно-стабилизирано икономическо регулиране (същото
като система на импулсна икономическа стабилизация);
система на последователно-импулсно-стабилизирано икономическо регулиране (същото като система на последователна импулсна икономическа стабилизация);
система на успоредно-импулсно-стабилизирано икономическо регулиране
(същото като система на успоредна импулсна икономическа стабилизация).
ИМПУЛСНО-СТАБИЛИЗИРАНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
(pulsed-stabilized economic management /control/) (ки) – във:
система на импулсно-стабилизирано икономическо управление;
система на последователно-импулсно-стабилизирано икономическо управление;
система на успоредно-импулсно-стабилизирано икономическо управление.
ИМУЩЕСТВЕНА БЮДЖЕТНА КОНЦЕПЦИЯ (property budget conception)
(в макр.) – икономическа концепция, според която бюджетното салдо [на дър153
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------жавния бюджет (в макр.)] се определя като разлика между текущите (респ.
имуществените) приходи и текущите (респ. имуществените) разходи на бюджета, а останалите бюджетни елементи служат за финансиране на това салдо.
ИНБИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (inbitensive economic
growth) (*) – общо понятие (според аналитичната бинарна типология на икономическия растеж) за (а) инфитензивен икономически растеж (тогава зададената фитензивност на икономическия растеж GFI е по-голяма от нула и тя
е инфитензивността на икономическия растеж), а нейната прилежаща котензивност на икономическия растеж ACO (по-малка от единица) e субцялостната котензивност на икономическия растеж, където GFI + ACO = 1,
или (б) инкотензивен икономически растеж (тогава зададената котензивност на икономическия растеж GCO е по-голяма от нула и тя е инкотензивността на икономическия растеж), а нейната прилежаща фитензивност на
икономическия растеж AFI (по-малка от единица) e субцялостната 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-голяма от нула и тя е
инбитензивността на икономическия растеж) е общо понятие за инфитензивност (която е зададената фитензивност GFI) и инкотензивност (която е зададената котензивност GCO) на растежа. Нейната прилежаща битензивност
на икономическия растеж ABI (по-малка от единица и тя е субцялостната
битензивност на икономическия растеж) е общо понятие за субцялостна котензивност (която е прилежаща котензивност ACO на инфитензивността) и
субцялостна фитензивност (която е прилежаща фитензивност AFI на инкотензивността), където GBI + ABI = 1 (в относително изражение чрез единица е
представен темпът на икономическия растеж y). Тук зададената битензивност винаги има някакъв положителен принос, като дори може да има и
свръхпринос във формирането на темпа на инбитензивния растеж, докато прилежащата битензивност може да има само такъв принос, който е по-малък от
темпа на растежа.
Инбитензивният растеж се 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 преходният
икономически растеж, преобладаващо-битензивният икономически растеж,
предимно-битензивният икономически растеж, изцяло-битензивният икономически растеж, изотропно-битензивният икономически растеж, анизот154
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ропно-битензивният икономически растеж, изохипогенно-битензивният икономически растеж, нормално-битензивният икономически растеж, хипергенно-битензивният икономически растеж, хетерогенно-битензивният икономически растеж, хомогенно-битензивният икономически растеж, деботензивният икономически растеж, изцяло-инбитензивният икономически
растеж и преобладаващо-инбитензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Форми на проявление на инбитензивния икономически растеж (вж. икономическа форма) са инхомеотензивният икономически растеж, инкреатензивният икономически растеж, инретензивният икономически растеж, инбитертензивният икономически растеж. Разновидности на инбитензивния
растеж са инбитензивният продуктов икономически растеж* (inbitensive
product economic growth), инбитензивният факторов икономически растеж* (inbitensive factor economic growth), инбитензивният полезностен
икономически растеж* (inbitensive utility economic growth), инбитензивният стойностен икономически растеж* (inbitensive value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също инбитензивният стационарен икономически растеж* (inbitensive stationary economic growth) и инбитензивният нестационарен икономически растеж* (inbitensive non-stationary economic growth)
(вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
ИНБИТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (inbitensive economic
growth) (ки) – във:
изцяло-инбитензивен икономически растеж;
инбитензивен икономически растеж;
предимно-инбитензивен икономически растеж;
преобладаващо-инбитензивен икономически растеж.
ИНБИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inbitensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за инфитензивиране на икономическия растеж и инкотензивиране на икономическия растеж; покачване
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
инбитензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена положителна част от темпа на икономическия растеж. Когато инбитензивира155
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нето става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е инбитензификация на икономическия растеж (покачване на инбитензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на инбитензитета в
темпа на растежа), а когато инбитензивирането става по-бавно от нарастването
на темпа на растежа, това е субинбитензификация на икономическия растеж
(спадане на инбитензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на инбитензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на
икономическия растеж.

ИНБИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inbitensity of
the economic growth) (*) – битензивност на икономическия растеж BI > 0, която е общо понятие за инфитензивност на икономическия растеж и инкотензивност на икономическия растеж. Тя (а) е относително изразено положително участие FI > 0 на някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор
на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, което участие е инфитензивността на растежа и чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на фиксирания фактор при осъществяването на икономическия
растеж, или (б) е относително изразено положително участие CO > 0 на някакъв допълващ (към това на фитензивността на растежа) фактор на растежа в
неговия темп y, което участие е инкотензивността на растежа и чрез което
(също в проценти) се измерва позитивната роля на допълващия фактор при
осъществяването на растежа. Инбитензивността е разновидност на тензивността на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на адикотензивността на икономическия растеж. Тя е частното между инбитензитета на икономическия растеж bi > 0 и темпа на растежа. Съставки на инбитензивността са суперцялостната битензивност на икономическия растеж, достатъчно-цялостната битензивност на икономическия растеж, предимствената битензивност на икономическия растеж, балансираната битензивност на икономичесикя растеж, миноритарната битензивност на икономическия растеж.
Форми на проявление на инбитензивността (вж. икономическа форма) са
инхомеотензивността на икономическия растеж, инкреатензивността на
икономическия растеж, инретензивността на икономическия растеж, инби156
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тертензивността на икономическия растеж. Разновидности на инбитензивността са още инбитензивността на продуктовия икономически растеж*
(inbitensity of the product economic growth), инбитензивността на факторовия икономически растеж* (inbitensity of the factor economic growth), инбитензивността на полезностния икономически растеж* (inbitensity of the
utility economic growth), инбитензивността на стойностния икономически
растеж* (inbitensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна инбитензивност на икономическия растеж* (constant inbitensity of the
economic growth) (която е общо понятие за постоянната инфитензивност и постоянната инкотензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и променлива инбитензивност на икономическия растеж*
(variable inbitensity of the economic growth) (която е общо понятие за променливата инфитензивност и променливата инкотензивност на растежа и е понятие
на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива инбитензивност на икономическия растеж* (temporally-variable inbitensity of the
economic growth) и невремево-променлива инбитензивност на икономическия растеж* (non-temporally-variable inbitensity of the economic growth)].
Промените на инбитензивността се обуславят от наличието (а) на променливи
темпове на прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към
икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлива инбитензивност на икономическия растеж.
Разновидности на променливата инбитензивност са (а) покачващата се инбитензивност на икономическия растеж* (raising inbitensity of the economic
growth) (общо понятие за покачваща се инфитензивност и покачваща се инкотензивност на растежа), което е инбитензификация на икономическия растеж,
и (б) спадащатаинбитензивност на икономическия растеж* (subsiding inbitensity of the economic growth) (общо понятие за спадаща инфитензивност и
спадаща инкотензивност на растежа), което е субинбитензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се инбитензивност образуват понятието за неспадаща инбитензивност на икономическия растеж* (unsubsiding inbitensity of the economic growth) (общо понятие за
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------неспадаща инфитензивност и неспадаща инкотензивност на растежа) [което е
несубинбитензификация на икономическия растеж* (unsubinbitensification
of the economic growth)], а постоянната и спадащата инбитензивност образуват
понятието за непокачваща се инбитензивност на икономическия растеж*
(unraising inbitensity of the economic growth) (общо понятие за непокачваща се
инфитензивност и непокачваща се инкотензивност на растежа) [което е неинбитензификация на икономическия растеж* (uninbitensification of the
economic growth)].

ИНБИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (inbitensity of the
economic growth) (ки) – във:
инбитензивност на икономическия растеж;
утвърдена инбитензивност на икономическия растеж (същото като утвърдена битензивност на икономическия растеж).
ИНБИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (inbitensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на
битензивностния икономически растеж (вж. аналитична бинарна типология
на икономическия растеж) определено участие има инбитензивността на
икономическия растеж (вж. и инбитензитет на икономическия растеж). То
се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на инбитензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са инфитензивностният икономически растеж и инкотензивностният икономически растеж.
ИНБИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inbitensivity of the
economic growth) (*) – битензитет на икономическия растеж bi > 0, който е
общо понятие за инфитензитет на икономическия растеж и инкотензитет
на икономическия растеж. Той (а) е абсолютно изразено положително участие
fi > 0 на някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, което участие е инфитензитетът на растежа и чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на фиксирания фактор при осъществяването на икономическия
растеж, или (б) е абсолютно изразено положително участие co > 0 на някакъв
допълващ (към това на фитензитета на растежа) фактор на растежа в неговия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------темп y, което участие е инкотензитетът на растежа и чрез което (също в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на допълващия фактор при
осъществяването на растежа. Инбитензитетът е разновидност на тензитета
на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на
тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на
адикотензитета на икономическия растеж. Частното между инбитензитета и
темпа на растежа е инбитензивността на икономическия растеж BI > 0. Съставки на инбитензитета са суперцялостният битензитет на икономическия
растеж, достатъчно-цялостният битензитет на икономическия растеж,
предимственият битензитет на икономическия растеж, балансираният битензитет на икономичесикя растеж, миноритарният битензитет на икономическия растеж.
Форми на проявление на инбитензитета (вж. икономическа форма) са инхомеотензитетът на икономическия растеж, инкреатензитетът на икономическия растеж, инретензитетът на икономическия растеж, инбитертензитетът на икономическия растеж. Разновидности на инбитензитета са още
инбитензитетът на продуктовия икономически растеж* (inbitensivity of
the product economic growth), инбитензитетът на факторовия икономически растеж* (inbitensivity of the factor economic growth), инбитензитетът на
полезностния икономически растеж* (inbitensivity of the utility economic
growth), инбитензитетът на стойностния икономически растеж* (inbitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен инбитензитет на икономическия растеж* (constant inbitensivity of the economic
growth) (който е общо понятие за постоянния инфитензитет и постоянния инкотензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлив инбитензитет на икономическия растеж* (variable inbitensivity
of the economic growth) (който е общо понятие за променливия инфитензитет и
променливия инкотензитет на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив инбитензитет на икономическия растеж* (temporally-variable inbitensivity of the economic growth) и невремево-променлив инбитензитет на икономическия растеж* (non-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------temporally-variable inbitensivity of the economic growth)]. Промените на инбитензитета се обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на
факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на
еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор
(вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да
се говори за прирастно-обусловен и еластичностно-обусловен променлив
инкотензитет на икономическия растеж. Разновидности на променливия инбитензитет са (а) покачващият се инбитензитет на икономическия растеж*
(raising inbitensivity of the economic growth) (общо понятие за покачващ се инфитензитет и покачващ се инкотензитет на растежа), което е инбитензивиране
на икономическия растеж, и (б) спадащият инбитензитет на икономическия растеж* (subsiding inbitensivity of the economic growth) (общо понятие за
спадащ инфитензитет и спадащ инкотензитет на растежа), което е субинбитензивиране на икономическия растеж. В своята общност постоянният и покачващият се инбитензитет образуват понятието за неспадащ инбитензитет на
икономическия растеж* (unsubsiding inbitensivity of the economic growth)
(общо понятие за неспадащ инфитензитет и неспадащ инкотензитет на растежа) [което е несубинбитензивиране на икономическия растеж* (unsubinbitensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият инбитензитет
образуват понятието за непокачващ се инбитензитет на икономическия
растеж* (unraising inbitensivity of the economic growth) (общо понятие за непокачващ се инфитензитет и непокачващ се инкотензитет на растежа) [което е
неинбитензивиране на икономическия растеж* (uninbitensivition of the
economic growth)].

ИНБИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (inbitensitial economic growth) (ки) – във:
инбитензивностен икономическия растеж;
утвърдено-инбитензивностен икономическия растеж (същото като утвърдено-битензивностен икономически растеж).
ИНБИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (inbitensivity of the
economic growth) (ки) – във:
инбитензитет на икономическия растеж;
утвърден инбитензитет на икономическия растеж (същото като утвърден битензитет на икономическия растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНБИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inbitensification of the economic growth) (*) – общо понятие за инфитензификация на
икономическия растеж и инкотензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инбитензивността на икономическия растеж, която е относително
изразена положителна част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бързото увеличаване на инбитензитета на икономическия растеж в
сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на инбитензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При
случай (а) се извършва инбитензисуфикация на икономическия растеж*
(inbitensisufication of the economic growth) [което е същото като инбитензифициране на икономическия растеж* (inbitensifing of the economic growth)], а
при случай (б) се извършва инбитензидефикация на икономическия растеж* (inbitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ИНБИТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (inbitertensive economic growth) (*) – общо понятие (според битерналната типология на икономическия растеж) за (а) реинтертензивен икономически растеж (тогава зададената интертензивност на икономическия растеж GM е по-голяма от нула и тя е реинтертензивността на икономическия растеж), а нейната прилежаща екстертензивност на икономическия растеж AN (по-малка от единица) e субцялостната екстертензивност на икономическия растеж, където
GM + AN = 1, или (б) инекстертензивен икономически растеж (тогава зададената екстертензивност на икономическия растеж GN е по-голяма от нула и
тя е инекстертензивността на икономическия растеж), а нейната прилежаща интертензивност на икономическия растеж AM (по-малка от единица) e
субцялостната интертензивност на икономическия растеж, където GN + AM
= 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия
растеж). Тук зададената битертензивност на икономическия растеж GK
(по-голяма от нула и тя е инбитертензивността на икономическия растеж) е
общо понятие за реинтертензивност (която е зададената интертензивност GM)
и инекстертензивност (която е зададената екстертензивност GN) на растежа.
Нейната прилежаща битертензивност на икономическия растеж AK (помалка от единица и тя е субцялостната битертензивност на икономическия
растеж) е общо понятие за субцялостна екстертензивност (която е прилежаща
екстертензивност AN на реинтертензивността) и субцялостна интертензивност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(която е прилежаща интертензивност AM на инекстертензивността), където GK
+ AK = 1 (в относително изражение чрез единица е представен темпът на икономическия растеж y). Тук зададената битертензивност винаги има някакъв
положителен принос, като дори може да има и свръхпринос във формирането
на темпа на инбитертензивния растеж, докато прилежащата битертензивност
може да има само такъв принос, който е по-малък от темпа на растежа.
Инбитертензивният растеж се 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 преходният икономически растеж, преобладаващо-битертензивният икономически
растеж, предимно-битертензивният икономически растеж, изцялобитертензивният икономически растеж, изотропно-битертензивният икономически растеж, анизотропно-битертензивният икономически растеж,
изохипогенно-битертензивният
икономически
растеж,
нормалнобитертензивният икономически растеж, хипергенно-битертензивният икономически растеж, хетерогенно-битертензивният икономически растеж,
хомогенно-битертензивният икономически растеж, деботензивният икономически растеж, изцяло-инбитертензивният икономически растеж и преобладаващо-инбитертензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на инбитертензивния растеж са инбитертензивният продуктов икономически растеж* (inbitertensive product economic growth), инбитертензивният факторов икономически растеж* (inbitertensive factor
economic growth), инбитертензивният полезностен икономически растеж* (inbitertensive utility economic growth), инбитертензивният стойностен икономически растеж* (inbitertensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също инбитертензивният стационарен икономически растеж* (inbitertensive stationary economic growth) и инбитертензивният нестационарен икономически растеж* (inbitertensive non-stationary economic
growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).

ИНБИТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (inbitertensive economic growth) (ки) – във:
изцяло-инбитертензивен икономически растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инбитертензивен икономически растеж;
предимно-инбитертензивен икономически растеж;
преобладаващо-инбитертензивен икономически растеж.
ИНБИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inbitertensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за реинтертензивиране
на икономическия растеж и инекстертензивиране на икономическия растеж;
покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на инбитертензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена положителна част от темпа на икономическия растеж. Когато
инбитертензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа,
това е инбитертензификация на икономическия растеж (покачване на инбитертензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния
дял на инбитертензитета в темпа на растежа), а когато инбитертензивирането
става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субинбитертензификация на икономическия растеж (спадане на инбитертензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на инбитертензитета
в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
ИНБИТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inbitertensity of the economic growth) (*) – битертензивност на икономическия растеж
K > 0, която е общо понятие за реинтертензивност на икономическия растеж
и инекстертензивност на икономическия растеж. Тя (а) е относително изразено положително участие M > 0 на някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, което участие е реинтертензивността на растежа и чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е
относително изразено положително участие N > 0 на някакъв външен фактор
на икономическия растеж в неговия темп y, което участие е инекстертензивността на растежа и чрез което (също в проценти) се измерва позитивната роля
на този фактор при осъществяването на растежа. Инбитертензивността е разновидност на тензивността на икономическия растеж съобразно с битерналната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж
(вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с
помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в
частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Съставка е на адиекстертензивността на икономичес163
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия растеж. Тя е частното между инбитертензитета на икономическия растеж k > 0 и темпа на растежа. Съставки на инбитертензивността са суперцялостната битертензивност на икономическия растеж, достатъчноцялостната битертензивност на икономическия растеж, предимствената
битертензивност на икономическия растеж, балансираната битертензивност на икономичесикя растеж, миноритарната битертензивност на икономическия растеж.
Разновидности на инбитертензивността са инбитертензивността на
продуктовия икономически растеж* (inbitertensity of the product economic
growth), инбитертензивността на факторовия икономически растеж*
(inbitertensity of the factor economic growth), инбитертензивността на полезностния икономически растеж* (inbitertensity of the utility economic growth),
инбитертензивността на стойностния икономически растеж* (inbitertensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна инбитертензивност на икономическия растеж* (constant inbitertensity of the
economic growth) (която е общо понятие за постоянната реинтертензивност и
постоянната инекстертензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и променлива инбитертензивност на икономическия
растеж* (variable inbitertensity of the economic growth) (която е общо понятие
за променливата реинтертензивност и променливата инекстертензивност на
растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива инбитертензивност на икономическия растеж* (temporally-variable inbitertensity of the economic growth) и невремево-променлива инбитертензивност на икономическия растеж* (non-temporally-variable inbitertensity of the economic growth)]. Промените на инбитертензивността се
обуславят от наличието (а) на променливи темпове на прираста на факторите
на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия ингредор (вж.
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се
говори за прирастно-обусловена и еластичностно-обусловена променлива
инбитертензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата
инбитертензивност са (а) покачващата се инбитертензивност на икономическия растеж* (raising inbitertensity of the economic growth) (общо понятие за
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------покачваща се реинтертензивност и покачваща се инекстертензивност на растежа), което е инбитертензификация на икономическия растеж, и (б) спадащатаинбитертензивност на икономическия растеж* (subsiding inbitertensity of the economic growth) (общо понятие за спадаща реинтертензивност и
спадаща инекстертензивност на растежа), което е субинбитертензификация на
икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се инбитертензивност образуват понятието за неспадаща инбитертензивност на
икономическия растеж* (unsubsiding inbitertensity of the economic growth)
(общо понятие за неспадаща реинтертензивност и неспадаща инекстертензивност на растежа) [което е несубинбитертензификация на икономическия
растеж* (unsubinbitertensification of the economic growth)], а постоянната и
спадащата инбитертензивност образуват понятието за непокачваща се инбитертензивност на икономическия растеж* (unraising inbitertensity of the
economic growth) (общо понятие за непокачваща се реинтертензивност и непокачваща се инекстертензивност на растежа) [което е неинбитертензификация на икономическия растеж* (uninbitertensification of the economic
growth)].

ИНБИТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (inbitertensity of the economic growth) (ки) – във:
инбитертензивност на икономическия растеж;
утвърдена инбитертензивност на икономическия растеж (същото като
утвърдена битертензивност на икономическия растеж).
ИНБИТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (inbitertensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която
в темпа на икономическия растеж y според битерналната типология на битертензивностния икономически растеж (вж. битернална типология на
икономическия растеж) определено участие има инбитертензивността на
икономическия растеж (вж. и инбитертензитет на икономическия растеж).
То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им
сума (заедно с това на инбитертензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови
разновидности са реинтертензивностният икономически растеж и инекстертензивностният икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНБИТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (inbitertensitial
economic growth) (ки) – във:
инбитертензивностен икономическия растеж;
утвърдено-инбитертензивностен икономическия растеж (същото като
утвърдено-битертензивностен икономически растеж).
ИНБИТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inbitertensivity of the economic growth) (*) – битертензитет на икономическия растеж k >
0, който е общо понятие за реинтертензитет на икономическия растеж и
инекстертензитет на икономическия растеж. Той (а) е абсолютно изразено
положително участие m > 0 на някакъв вътрешен фактор на икономическия
растеж в темпа на икономическия растеж y, което участие е реинтертензитетът на растежа и чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната
роля на вътрешения фактор при осъществяването на икономическия растеж,
или (б) е абсолютно изразено положително участие n > 0 на някакъв външен
фактор на икономическия растеж в неговия темп y, което участие е инекстертензитетът на растежа и чрез което (също в процентни пунктове) се измерва
позитивната роля на външения фактор при осъществяването на растежа. Инбитертензитетът е разновидност на тензитета на икономическия растеж съобразно с битерналната типология на тензитета на икономическия растеж
(вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Той е съставка на адиекстертензитета на икономическия растеж. Частното между инбитертензитета и темпа на растежа е инбитертензивността на икономическия растеж K > 0. Съставки на инбитертензитета са суперцялостният битертензитет на икономическия растеж, достатъчно-цялостният битертензитет на икономическия растеж, предимственият битертензитет на икономическия растеж, балансираният битертензитет на икономичесикя растеж, миноритарният битертензитет на
икономическия растеж.
Разновидности на инбитертензитета са инбитертензитетът на продуктовия икономически растеж* (inbitertensivity of the product economic
growth), инбитертензитетът на факторовия икономически растеж* (inbitertensivity of the factor economic growth), инбитертензитетът на полезностния икономически растеж* (inbitertensivity of the utility economic
growth), инбитертензитетът на стойностния икономически растеж*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(inbitertensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен инбитертензитет на икономическия растеж* (constant inbitertensivity of the
economic growth) (който е общо понятие за постоянния реинтертензитет и постоянния инекстертензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и променлив инбитертензитет на икономическия растеж*
(variable inbitertensivity of the economic growth) (който е общо понятие за променливия реинтертензитет и променливия инекстертензитет на растежа и е
понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив
инбитертензитет на икономическия растеж* (temporally-variable inbitertensivity of the economic growth) и невремево-променлив инбитертензитет
на икономическия растеж* (non-temporally-variable inbitertensivity of the
economic growth)]. Промените на инбитертензитета се обуславят от наличието
(а) на променливи темпове на прираста на факторите на икономическия растеж
и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия
ингредер към икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този смисъл може да се говори за прирастнообусловен и еластичностно-обусловен променлив инекстертензитет на икономическия растеж. Разновидности на променливия инбитертензитет са (а)
покачващият се инбитертензитет на икономическия растеж* (raising
inbitertensivity of the economic growth) (общо понятие за покачващ се реинтертензитет и покачващ се инекстертензитет на растежа), което е инбитертензивиране на икономическия растеж, и (б) спадащият инбитертензитет на
икономическия растеж* (subsiding inbitertensivity of the economic growth)
(общо понятие за спадащ реинтертензитет и спадащ инекстертензитет на растежа), което е субинбитертензивиране на икономическия растеж. В своята
общност постоянният и покачващият се инбитертензитет образуват понятието
за неспадащ инбитертензитет на икономическия растеж* (unsubsiding
inbitertensivity of the economic growth) (общо понятие за неспадащ реинтертензитет и неспадащ инекстертензитет на растежа) [което е несубинбитертензивиране на икономическия растеж* (unsubinbitertensivition of the economic
growth)], а постоянният и спадащият инбитертензитет образуват понятието за
непокачващ се инбитертензитет на икономическия растеж* (unraising
inbitertensivity of the economic growth) (общо понятие за непокачващ се реин-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тертензитет и непокачващ се инекстертензитет на растежа) [което е неинбитертензивиране на икономическия растеж* (uninbitertensivition of the
economic growth)].

ИНБИТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (inbitertensivity
of the economic growth) (ки) – във:
инбитертензитет на икономическия растеж;
утвърден инбитертензитет на икономическия растеж (същото като утвърден битертензитет на икономическия растеж).
ИНБИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (inbitertensification of the economic growth) (*) – общо понятие за реинтертензификация на икономическия растеж и инекстертензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на инбитертензивността на икономическия растеж, която е относително изразена положителна част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на инбитертензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на инбитертензитета в сравнение с
намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва инбитертензисуфикация на икономическия растеж* (inbitertensisufication of the
economic growth) [което е същото като инбитертензифициране на икономическия растеж* (inbitertensifing of the economic growth)], а при случай (б) се
извършва инбитертензидефикация на икономическия растеж* (inbitertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
ИНВАРИАНТ (invariant) (кд) – във:
икономически инвариант;
инвариант на икономическия тензор (вж. тензорна икономическа
величина);
интегрален икономически инвариант;
положителен интегрален икономически инвариант (вж. теорема на А.
Пуанкаре за възвръщането).;
топологичен икономически инвариант.
ИНВАРИАНТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ТЕНЗОР (invariant of the economic
tensor) – вж. тензорна икономическа величина.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНВАРИАНТЕН ДИФЕРЕНЦИАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР*
(invariant differential economic operator) – инвариантен диференциален оператор (invariant differential operator) в икономическа среда; икономически оператор (същото като оператор на икономическата система), който не променя
своя вид при едно или друго икономическо преобразование на икономическото
 ∂ 
 е икономичеспространство, в което е определен. Например, нека (1) L
∂
x
 k
ки оператор с частни производни, който е записан в някаква система от координати x1 , x2 , ... xn , (2) xk = φk(y), y = ( y1 , y2 , ... yn ) е някакво преобразование на
координати, пораждащи съответно икономическо изображение φ* в множество от икономически функции u(x), където на функцията u(x) по естествен начин се съпоставя функцията ϕ * (u ( y )), и (3) налице е изразът
∂ 
∂
ϕ * L   u = L   ϕ * u ,
 ∂x 
 ∂y 

където икономическият оператор L в дясната част на това равенство се изразя∂
∂
ва чрез
по същия начин, по който L в лявата част се изразява чрез
.
∂yk
∂xk
Тогава може да се твърди, че L е инвариантен диференциален икономически
оператор по отношение на икономическо преобразование φ (операторът L е
взаимно разместващ се с операторът на преобразованието φ*).

ИНВАРИАНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (invariant economic operator) (ки) – във:
инвариантен диференциален икономически оператор.
ИНВАРИАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА МЯРКА* (invariant economic
measure) – инвариантна мярка (invariant measure) в икономическо пространство; такава икономическа мярка µ върху B в измеримо икономическо пространство (X, B) по отношение на измеримото икономическо преобразование*
(mesurable economic transformation) T, щото µ(A) = µ(T–1A) за всички A ∈ B.
Предполага се, че инвариантната икономическа мярка е крайна (т.е. µ(X) < ∞)
или че най-много е σ-крайна (което означава, че може да се представи във вид
на изброимо обединение U X n , където µ(Xn) < ∞). Най-значимият случай на
n

инвариантна икономическа мярка е този, когато T е икономическа биекция и
икономическото изображение (респ. икономическо съответствие) T–1 също е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------измеримо (като се има предвид обратимостта на измеримите икономически
преобразования), а инвариантността на икономическата мярка µ е еквивалентна на това, че µ(A) = µ(TA) за всички A ∈ B. Инвариантната икономическа мярка за семейството от измерими икономически преобразования (като икономически полугрупи, групи, потоци) е инвариантна и по отношение на всички
преобразования на елементите на това семейство. Инвариантната икономическа мярка заема значимо място в теорията на динамичните икономически системи и в ергодичната теория за икономическите процеси. В ергодичната
икономическа теория се анализират и изследват свойствата на динамичните
икономически системи в икономическото пространство с мярка (X, B, µ), инвариантната мярка на които е µ. В случай че динамичната икономическа система има няколко инвариантни мерки, например µ и ν, тогава нейните свойства
като система в пространството (X, B, µ) (това са нейните свойства по отношение на инвариантната икономическа мярка µ) могат да бъдат разграничени от
аналогичните нейни свойства като система в пространството (X, B, ν) (това са
нейните свойства по отношение на инвариантната икономическа мярка ν). Тези свойства се идентифицират и като свойства на инвариантната икономическа
мярка µ, респ. на ν. Ето защо ергодичността на икономическата мярка*
(economic measure ergodicity) µ означава ергодичността на дадената динамична
икономическа система като система в икономическото множество (X, B, µ), т.е.
отсъствието на инвариантните икономически множества
A ∈ B с µ( A) > 0 и µ( X \ A) > 0.

Като се има предвид теорията на Н. Н. Боголюбов и Н. М. Крилов в областта
на топологичната динамика, може да се твърди, че съществуват крайни ергодични инвариантни икономически мерки* (ergodic invariant economic
measures) за непрекъснати икономически потоци и каскади по отношение на
метризируемия икономически компакт X. От своя страна крайните неергодични инвариантни икономически мерки* (non-ergodic invariant economic
measures) в някакъв смисъл са линейни комбинации от ергодичните.

ИНВАРИАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА МЯРКА (invariant economic measure)
(ки) – във:
инвариантна икономическа мярка;
разложимост на нормирана инвариантна икономическа мярка (вж.
метрична икономическа транзитивност).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНВАРИАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ТОЧКА* (invariant economic point) –
точка на икономическо покой* (economic rest point), т.е. точка на покой на
динамичната икономическа система. При нея движението на икономическата
система се свежда до покой, което означава, че f (p, t) = p за всички значения
на t. Същото като точка на икономическото равновесие. Вж. инвариантно
икономическо множество.
ИНВАРИАНТНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОГООБРАЗИЕ* (invariant
economic manifold) – такова подмногообразие W (вж. икономическо многообразие) на фазовото икономическо пространство, при което икономическата
траектория на движението на икономическата система (в частност на динамичната икономическа система), преминаваща през някаква икономическа
точка w∈W , изцяло лежи в W. Вж. инвариантно икономическо множество и
икономическо равновесие.
ИНВАРИАНТНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО* (invariant economic
set) – инвариантно множество (invariant set), състоящо се от икономически
елементи; множество M от фазовото пространство на икономическите състояния R на динамична икономическа система f (p, t), което е запълнено с цели траектории; икономическо множество M, което удовлетворява условието f
(M, t) = M, t ∈ R , където f (M, t) е икономическият образ на M при преобразованието на групата f (p, t), съответствуващо на t. Фазовото икономическо
пространство R е метрично. Инвариантното икономическо множество M като
множество на метричното икономическо пространство R може да притежава
определена топологична икономическа структура, например като топологично или гладко многообразие. В този случай за инвариантното икономическо
множество може да се говори като за инвариантно икономическо многообразие* (invariant economic manifold) или като за инвариантна икономическа
точка. Инвариантната икономическа точка може да се нарече още точка на
икономически покой* (economic rest point), т.е. точка на покой на динамичната икономическа система. При нея движението се свежда до покой, т.е. f (p, t) =
p за всички значения на t. Затова пък затворена инвариантна икономическа
крива, която не съдържа точки на покой на динамичната система, винаги е образувана от икономически траектории на периодично движение, т.е. от периодични икономически траектории (periodic economic tragectories), удовлетворяващи условието f (p, t + T) = f (p, t) за всички t ∈ R и за някои T > 0.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНВАРИАНТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОДПРОСТРАНСТВО (invariant
economic subspace), допустимо икономическо подпространство, на линейното /векторното/ икономическо пространство V по отношение на дадено икономическо множество M от линейни икономически изображения на пространството V в себе си – линейно икономическо подпространство U, което удовлетворява условието ug ∈U за всички u ∈ U , g ∈ M , наричано още Mинвариантно икономическо подпространство (M-invariant economic
subsoace) или M-допустимо икономическо подпространство (M- feasible
economic subspace).
ИНВАРИАНТНОСТ (invariance /invariationality/) (кд) – във:
икономическа инвариантност (същото като инвариантност на икономическата система);
инвариантност в икономическата система с комбинирано регулиране;
инвариантност в икономическата система с регулиране по отклонение;
инвариантност в икономическата система с регулиране по отклоняващо
въздействие;
инвариантност на икономическата игра (вж. метод на арбитражните
икономически решения);
инвариантност на икономическата система;
параметрична икономическа инвариантност (вж. и система на икономическо управление с променлива структура);
последваща икономическа инвариантност (вж. инвариантност на
икономическата система);
превантивна икономическа инвариантност (вж. инвариантност на
икономическата система);
силна икономическа инвариантност (същото като силна инвариантност в
икономическата система);
силна инвариантност в икономическата система;
слаба икономическа инвариантност (същото като слаба инвариантност в
икономическата система);
слаба инвариантност в икономическата система;
условие на икономическа инвариантност.
ИНВАРИАНТНОСТ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (invariance
/invariationality/ in the economic system) (ки) – във:
инвариантност в икономическата система с комбинирано регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инвариантност в икономическата система с регулиране по отклонение;
инвариантност в икономическата система с регулиране по отклоняващо
въздействие;
силна инвариантност в икономическата система;
слаба инвариантност в икономическата система.
ИНВАРИАНТНОСТ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА С КОМБИНИРАНО РЕГУЛИРАНЕ* (invariance /invariationality/ in the economic system with
combined regulation) – едновременно наличие на инвариантност в икономическата система с регулиране по отклонение и инвариантност в икономическата система с регулиране по отклоняващо въздействие. Вж. инвариантност
на икономическата система.
ИНВАРИАНТНОСТ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА С РЕГУЛИРАНЕ ПО ОТКЛОНЕНИЕ* (invariance /invariationality/ in the economic system with regulation on diversion) – последваща инвариантност в икономическата система, която се постига след като е допуснато последната да приеме
външните отклоняващи въздействия и да ги преработи във вид на отклонения
на действителните от желаните параметри на системата; впоследствие подсистемата за икономическо управление ги редуцира посредством тяхното регулиране. Вж. инвариантност на икономическата система.
ИНВАРИАНТНОСТ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА С РЕГУЛИРАНЕ ПО ОТКЛОНЯВАЩО ВЪЗДЕЙСТВИЕ* (invariance /invariationality/
in the economic system with regulation on diverting impacts /disturbance/) – превантивна инвариантност в икономическата система, която се постига чрез
неутрализиране на външните входни отклоняващи въздействия върху нея.
Чрез регулиране тази функция се изпълнява от подсистемата за икономическо управление. Вж. инвариантност на икономическата система.
ИНВАРИАНТНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИГРА (invariance
/invariationality/ of the economic game) – вж. метод на арбитражните икономически решения.
ИНВАРИАНТНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (invariance
/invariationality/ of the economic system), икономическа инвариантност, –
свойство на независимост на една или на няколко от регулируемите икономически величини (респ. от управляемите икономически въздействия) на дина173

173

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мичната икономическа система по отношение на външните отклоняващи
въздействия, които я отклоняват от желаното в процеса на експлицитнообусловеното икономическо регулиране (респ. на икономическото управление)
състояние. Постигането на инвариантност означава системата за икономическо управление да изравнява на нула отклоненията в нейното функциониране, предизвикани от външните въздействия. Това необходимо равенство се означава като условие на икономическа инвариантност. По-долу е показано как
се постига условието за икономическа инвариантност при линейна интерпретация на задачата на икономическото управление.
Задачата на икономическото управление, което цели да постигне инвариантност, може да бъде представена чрез системата от диференциални уравнения
A(s) x(t) = R(t),
където: x(t) е вектор-стълбът на променливите на динамичната система на
икономическото управление, съставен от елементите

xi(t) (i = 1, 2, ..., n);
n – броят на променливите в системата; R(t) – вектор-стълбът на външните отклоняващи въздействия, съставен от елементите
Ri(t) (i = 1, 2, ..., n);
A(s) – квадратната матрица, съставена от елементите
aik = mikD2 + pikD + qik (i, j = 1, 2, ..., n);
D – линейният оператор за диференциране (икономическият диференциатор)
d/dt; mik, pik, qik – постоянни величини. Необходимо и достатъчно условие за
икономическа инвариантност (независимост) на величината xi(t) (i = 1, 2, ..., n)
от външното отклоняващо въздействие Rk(t) (k = 1, 2, ..., n) е миньорът Aik(s) на
определителя на системата от диференциални уравнения, който съответствува
на елемента aik (i, j = 1, 2, ..., n), да бъде равен на нула:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------a11 , a12 , ..., a1k , ..., a1n
a21 , a22 , ..., a2 k , ..., a2 n
−− −− −− −− −− −−
Aik =
≡ 0,
ai1 , ai 2 , ..., aik , ..., ain
−− −− −− −− −− −−
an1 , an 2 , ..., ank , ..., ann
i, k = 1, 2, ..., n.
Идеята за инвариантност на системата на управлението е изказана още през
1939 г. от руския учен Г. В. Щипанов и по-късно е доразвита от руския математик Н. Н. Лузин, който извежда необходимите и достатъчните условия на
1
инвариантността . Най-голямото преимущество на метода на икономическата
инвариантност при проектирането на системи на икономическо управление,
които да не се влияят от външните отклоняващи въздействия, е, че това може
да се извърши при липса на информация за тези въздействия, т.е. икономическата система да е принципиално инвариантна. Конституира се такава структура на икономическата система, чиито регулируеми параметри стават независими от произволни външни въздействия, които имат определени максимални
значения.
1

Щипанов, Г. В. Теория и методы проектирования автоматических регуляторов. –
Автоматика и телемеханика, 1939, № 1; Лузин, Н. Н. К изучению матричной теории дифференциальных уравнений. – Автоматика и телемеханика, 1940, № 5.

Могат да бъдат разграничени инвариантност на икономическата система с регулиране по отклонение и инвариантност на икономическата система
с регулиране по отклоняващо въздействие. В първия случай е налице последваща икономическа инвариантност* (subsequent /consequent/ economic
invariationality), която се постига, след като е допуснато икономическата система да приеме външните отклоняващи въздействия и да ги преработи във вид
на отклонения на действителните от желаните параметри на системата; тогава
инвариантността се постига чрез регулиране и редуциране на тези отклонения.
Във втория случай е налице превантивна икономическа инвариантност*
(preventive economic invariationality) на икономическата система, която се постига чрез неутрализиране на входните отклоняващи въздействия върху нея.
Когато тези два случая се прилагат едновременно е налице инвариантност на
икономическата система с комбинирано регулиране. На фиг. 1 е изобразен
случай на инвариантност на икономическата система с регулиране по откло-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нение, където xi е входната икономическа величина, xr – изходната регулируема икономическа величина, v1, v2 и v3 – операторите за права икономическа
връзка, R1, R2 и R3 – външните отклоняващи въздействия, vp и vq – допълнително включените в системата икономически регулатори, с които се постига икономическа инвариантност по отношение на външните въздействия. Доказано е,
че този тип инвариантност може да се реализира само при системи на икономическо управление, където има поне два канала на разпространение на въздействията между точката на прилагане (получаване) на даденото външно отклоняващо въздействие и точката на изменение на определената за регулиране
икономическа величина, която трябва да бъде инвариантна по отношение на
даденото отклоняващо въздействие. Например в разглежданата схема може да
се постигне абсолютна (без ограничения) инвариантност на икономическите
величини (координатите) на системата x(t) по отношение на външното отклоняващо въздействие R1 (при това без да се нарушава устойчивостта на икономическата система), ако икономическата структура се допълни с двата регулатора vp и vq, отбелязани на фигурата със защрихована линия, които да отговарят на условието vp = 1/(v1. vq). Тогава x(t) = 0, с което се изпълнява условието
за абсолютна инвариантност при запазване устойчивостта на системата.

vp
R1

R3

+
∑

xi
–

∑

v1

∑

v2

∑

v3

∑

xr

–
R2

vq
Фиг. 1. Блок схема на инвариантност на икономическата система с регулиране по
отклонение

Други разновидности са слабата инвариантност в икономическата система (респ. слабата икономическа инвариантност) – когато дадена променлива xi(t) на икономическата система не зависи от определено външно отклоняващо въздействие Rk(t) само към някакъв зададен момент във времето t = t1,

176

176

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------и силната инвариантност в икономическата система (респ. силната икономическа инвариантност) – когато променливата xi(t) не зависи от външното
отклоняващо въздействие Rk(t) за целия интервал на функциониране на системата във времето t от t0 до t1.

ИНВЕРСЕН АБСТРАКТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (inverse
abstract economic operator) (ки) – във:
инверсен абстрактен ингредиентен икономически оператор (вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
интегрален инверсен абстрактен ингредиентен икономически оператор (вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
интегрален инверсен възпроизводствен икономически оператор (вж.
инверсна възпроизводствена икономическа система);
линеен инверсен абстрактен ингредиентен икономически оператор
(вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
пропорционален инверсен абстрактен ингредиентен икономически
оператор (вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система).
ИНВЕРСЕН АБСТРАКТЕН ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ОПЕРАТОР* (inverse abstract ingrediental economic operator) – вж. инверсна
абстрактна ингредиентна икономическа система.
ИНВЕРСЕН АБСТРАКТЕН ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ОПЕРАТОР (inverse abstract ingrediental economic operator) (ки) – във:
инверсен абстрактен ингредиентен икономически оператор (вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
интегрален инверсен абстрактен ингредиентен икономически оператор (вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
линеен инверсен абстрактен ингредиентен икономически оператор
(вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
пропорционален инверсен абстрактен ингредиентен икономически
оператор (вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система).
ИНВЕРСЕН ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР*
(inverse reproductional economic operator) – вж. инверсна възпроизводствена
икономическа система.
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНВЕРСЕН ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР
(inverse reproductional economic operator) (ки) – във:
инверсен възпроизводствен икономически оператор (вж. инверсна възпроизводствена икономическа система);
интегрален инверсен възпроизводствен икономически оператор (вж.
инверсна възпроизводствена икономическа система);
интегрален инверсен ресурсно-резултатен възпроизводствен икономически оператор (вж. инверсна възпроизводствена икономическа система);
линеен инверсен възпроизводствен икономически оператор (вж. инверсна възпроизводствена икономическа система);
пропорционален инверсен възпроизводствен икономически оператор
(вж. инверсна възпроизводствена икономическа система).
ИНВЕРСЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (inverse economic operator)
(ки) – във:
инверсен абстрактен ингредиентен икономически оператор (вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
инверсен възпроизводствен икономически оператор (вж. инверсна възпроизводствена икономическа система);
инверсен същностно-стратификационен икономически оператор (вж.
инверсна същностно-стратифицирана икономическа система);
интегрален инверсен абстрактен ингредиентен икономически оператор (вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
интегрален инверсен възпроизводствен икономически оператор (вж.
инверсна възпроизводствена икономическа система);
интегрален инверсен ресурсно-резултатен възпроизводствен икономически оператор (вж. инверсна възпроизводствена икономическа система);
интегрален инверсен същностно-стратификационен икономически
оператор (вж. инверсна същностно-стратифицирана икономическа система);
линеен инверсен абстрактен ингредиентен икономически оператор
(вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
линеен инверсен възпроизводствен икономически оператор (вж. инверсна възпроизводствена икономическа система);
линеен инверсен същностно-стратификационен икономически оператор (вж. инверсна същностно-стратификационна икономическа система);
пропорционален инверсен абстрактен ингредиентен икономически
оператор (вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пропорционален инверсен възпроизводствен икономически оператор
(вж. инверсна възпроизводствена икономическа система);
пропорционален инверсен същностно-стратификационен икономически оператор (вж. инверсна същностно-стратифицирана икономическа
система).
ИНВЕРСЕН ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (inverse
ingrediental economic operator) (ки) – във:
инверсен абстрактен ингредиентен икономически оператор (вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
интегрален инверсен абстрактен ингредиентен икономически оператор (вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
линеен инверсен абстрактен ингредиентен икономически оператор
(вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
пропорционален инверсен абстрактен ингредиентен икономически
оператор (вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система).
ИНВЕРСЕН РЕЗУЛТАТНО-РЕСУРСЕН ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (resultive-resource reproductional economic
operator) (ки) – във:
интегрален инверсен ресурсно-резултатен възпроизводствен икономически оператор (вж. инверсна възпроизводствена икономическа система).
ИНВЕРСЕН СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (inverse essentially-stratificational economic operator) – вж.
инверсна същностно-стратифицирана икономическа система.
ИНВЕРСЕН СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (inverse essentially-stratificational economic operator) (ки) –
във:
инверсен същностно-стратификационен икономически оператор (вж.
инверсна същностно-стратифицирана икономическа система);
интегрален инверсен същностно-стратификационен икономически
оператор (вж. инверсна същностно-стратифицирана икономическа система);
линеен инверсен същностно-стратификационен икономически оператор (вж. инверсна същностно-стратификационна икономическа система);
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пропорционален инверсен същностно-стратификационен икономически оператор (вж. инверсна същностно-стратифицирана икономическа
система).
ИНВЕРСНА АБСОРБЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ
(inverse absorptive economic elasticity) (*) – относителна икономическа величина, която при постоянни други условия показва с колко процента се променя входният икономически ингредиент на инверсната ингредиентна икономическа система [входният инверсен икономически ингредиент* (input inverse
economic ingredient)] при един процент промяна на изходния икономически ингредиент на същата система [на изходния инверсен икономическия ингредиент* (output inverse economic ingredient)]; едно от проявленията и един от измерителите на инверсната ингредиентна икономическа реагируемост, както и
разновидност на инверсната икономическа еластичност. Представлява съотношение между пределната инверсна икономическа абсорбционност*
(marginal inverse economic absorptivity) и средната инверсна икономическа
абсорбционност* (average inverse economic absorptivity) при разглежданата
икономическа система.
ИНВЕРСНА АБСОРБЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ* (inverse absorptive economic sensitivity) – същото като инверсна икономическа абсорбционност.
ИНВЕРСНА АБСОРБЦИОННОСТ НА ИЗХОДНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (inverse absorptivity of the output economic ingredient) (ки) –
във:
инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент
(същото като изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
пределна инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент (същото като пределна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
средна инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент (същото като средна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент).
ИНВЕРСНА АБСОРБЦИОННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ (inverse absorptivity of the economic ingredient) (ки) – във:
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент
(същото като изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
пределна инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент (същото като пределна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
средна инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент (същото като средна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент).
ИНВЕРСНА АБСТРАКТНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА* (inverse abstract ingrediental economic system), изходно-входна
абстрактна ингредиентна икономическа система, (*) – такава формулировка S(yv− ) gi на някаква зададена абстрактна ингредиентна икономическа система Svy
gi , при която (формулировка) зависимостта между входния икономически
ингредиент y и изходния икономически ингредиент v при инверсната (наричана още обратна) система S(yv− ) gi се разглежда в посока от изходния икономически ингредиент y към входния икономически ингредиент v на зададената абстрактна ингредиентна икономическа система Svy
gi , т.е. в посока от изхода y към

входа v на зададената система. С други думи, изходът y на зададената система
е входният икономически ингредиент на инверсната система S(yv− ) gi , а входът v
на зададената система е изходният икономически ингредиент при същата тази
инверсна система. Инверсната абстрактна ингредиентна икономическа система
S(yv− ) gi е онагледена на фиг. 1. Тя е обратна на началната абстрактна ингреди-

ентна икономическа система (на входно-изходната абстрактна ингредиентна икономическа система). В инверсната система се извършва инверсно абстрактно ингредиентно икономическо преобразование* (inverse abstract
ingrediental economic transformation). Инверсната абстрактна ингредиентна
икономическа система се представя от инверсното абстрактното ингредиентно операторно уравнение* (inverse abstract ingrediental operatorial
equation)
S(yv− ) gi ≡ {v = C ( − ) yv ( y )},
респ. от инверсното абстрактно ингредиентно икономическо изображение* (initial abstract ingrediental economic mapping) C(–)yv : y → v, където изходът
y е входният икономически ингредиент, входът v – изходният икономически
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиент, y → v – инверсното абстрактно ингредиентно икономическо
съответствие* (initial abstract ingrediental economic correspondence), и C(–)yv –
ингредиентният икономически оператор при инверсната абстрактна ингредиентна икономическа система, т.е. инверсният абстрактен ингредиентен
икономическо оператор* (inverse abstract ingrediental economic operator) или
още изходно-входният абстрактен ингредиентен икономически оператор*
(output-input abstract ingrediental economic operator).

y

C(–)yv

v

Фиг. 1. Инверсна (изходно-входна)
абстрактна ингредиентна икономическа система

а. Входна креативност на входния икономически ингредиент при инверсната абстрактна ингредиентна икономическа система в условията на линейно икономическо преобразование
Линейният инверсен абстрактен ингредиентен икономически оператор* (linear inverse abstract ingrediental economic operator) C(–)yv осъществява
линейно инверсно абстрактно ингредиентно икономическо преобразование* (linear inverse abstract ingrediental economic transformation) на входното в
изходно икономическо въздействие при инверсната система. На линейния
икономически оператор C(–)vy отговарят линейно инверсно абстрактно ингредиентно икономическо съответствие* (linear inverse abstract ingrediental
economic correspondence) и линеен инверпсен абстрактен ингредиентен
икономически процес* (linear inverse abstract ingrediential economic process).
Линейният инверсен общ ингредиентен икономически оператор линейно прилага (линейно оперира с) икономическата величина C(–)yv, която е входната
креативност на входния икономически ингредиент при инверсната абстрактна
ингредиентна икономическа система S(yv− ) gi , т.е. е инверсната входна креативност на входния икономически ингредиент, която е разновидност на икономическата креативност. Величината C(–)yv показва какъв размер изходен икономически ингредиент при инверсната система (чиято обща величина е входът v
на зададената система, оттук – входна креативност), се индуцира (създава) от
(респ. съответствува на) единица входен икономически ингредиент на инверсната система (чиято обща величина е изходът y на зададената система) в разг182
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------лежданата инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система S(yv− ) gi .
Инверсната входна креативност C(–)yv на входния икономически ингредиент y е
реализация на инверсния общ ингредиентен икономически оператор. Тя е показана на фиг. 2. Началната изходна креативност на входния икономически
ингредиент на началната абстрактна ингредиентна икономическа система и
инверсната входна креативност на входния икономически ингредиент на инверсната система са разновидности на по-общото понятие за креативност на
входния икономически ингредиент при зададената абстрактна ингредиентна
икономическа система Svy
gi .

y

C(–)yv

v

Фиг. 2. Инверсна входна креативност на
входния икономически ингредиент при
инверсната абстрактна ингредиентна
икономическа система

С по-широка приложимост са две разновидности на линейния абстрактен
ингредиентен икономически оператор C(–)yv при инверсната абстрактна ингредиентна икономическа система S(yv− ) gi – пропорционален и интегрален. Про-

порционалният инверсен абстрактен ингредиентен икономически оператор* (proportional inverse abstract ingrediental economic operator) линейно прилага икономическата величина AC(–)yv, която е средната входна креативност
на входния икономически ингредиент при инверсната абстрактна ингредиентна
икономическа система S(yv− ) gi , т.е. средната инверсна входна креативност на
входния икономически ингредиент. Величината AC(–)yv показва средно какъв
размер изходен икономически ингредиент (представен от входа v) се индуцира
(създава) от (респ. съответствува на) единица входен икономически ингредиент (представен от изхода y) в системата S(yv− ) gi , т.е.
v = AC( − ) yv y, респ . AC( − ) yv =

v
.
y

От своя страна интегралният инверсен абстрактен ингредиентен икономически оператор* (integral inverse abstract ingrediential economic operator)
линейно прилага икономическата величина MC(–)yv, която e пределната входна
креативност на входния икономически ингредиент при инверсната абстрактна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентна икономическа система, т.е. пределната инверсна входна креативност на входния икономически ингредиент. Величината MC(–)yv показва
нарастването (прираста) на изходния икономически ингредиент (на входа v) в
тази система, породено при постоянни други условия от единица нарастване
на входния икономически ингредиент (на изхода y), т.е.
y0

v=

∫ MC ( −) yv dy,

респ . MC ( − ) yv =

y =0

dv
.
dy

Пределната входна креативност на входния икономически ингредиент MC(–)yv
при инверсната система S(yv− ) gi е съотношението между диференциалното нарастване на изходния икономически ингредиент v и диференциалното нарастване на входния икономически ингредиент y и е функция на y. Средната и пределната входна креативност на входния икономически ингредиент AC(–)yv и
MC(–)yv при инверсната (изходно-входната) абстрактна ингредиентна икономическа система са равни съответно на средната входна абсорбционност на изходния икономически ингредиент AA(+)yv и пределната входна абсорбционност
на изходния икономически ингредиент MA(+)yv при началната (входноизходната) абстрактна ингредиентна икономическа система. Средната и пределната входна креативност на входния икономически ингредиент AC(–)yv и
MC(–)yv при инверсната абстрактна ингредиентна икономическа система са
разновидности на посоченото по-горе по-общо понятие за входна креативност на входния икономически ингредиент C(–)yv при същата тази инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система, т.е. на понятието за инверсна входна креативност на входния икономически ингредиент.
Пропорционалният начален и пропорционалният инверсен абстрактен ингредиентен икономически оператор са разновидности на по-общото понятие за
пропорционален абстрактен ингредиентен икономически оператор*
(proportional abstract ingrediential economic operator) на зададената абстрактна
ингредиентна икономическа система Svy
gi . Ето защо средната начална изходна и
средната инверсна входна креативност на входния икономически ингредиент
са разновидности на по-общото понятие за средната изходна креативност на
входния икономически ингредиент при зададената абстрактна икономическа
система Svy
gi . От своя страна интегралният начален и интегралният инверсен
абстрактен ингредиентен икономически оператор са разновидности на пообщото понятие за интегрален абстрактен ингредиентен икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------оператор* (integral abstract ingrediental economic operator) на зададената система. Ето защо пределната начална и пределната инверсна входна креативност
на входния икономически ингредиент са разновидности на по-общото понятие
за пределна входна креативност на входния икономически ингредиент при зададената система.
Съотношението между пределната и средната инверсна входна креативност на входния икономически ингредиент е еластичността на изходния към
входния икономически ингредиент при инверсната абстрактна ингредиентна
икономическа система S(yv− ) gi , т.е. е инверсната еластичност на изходния към
входния икономически ингредиент EL(–)yv. Тя се определя по формулата
EL ( − ) yv = MC ( − ) yv : AC( − ) yv =

dv v dv dy
: = : .
dy y v y

При постоянни други условия инверсната еластичност от вида EL(–)yv показва с
колко процента се променя изходният икономически ингредиент (входът v)
при един процент промяна на входния икономически ингредиент (на изхода y)
при инверсната абстрактна ингредиентна икономическа система S(yv− ) gi .

Eластичността на изходния към входния икономически ингредиент EL(–)yv при
инверсната абстрактна ингредиентна икономическа система S(yv− ) gi е равна на
еластичността на входния към изходния икономически ингредиент EL(+)yv при
началната абстрактна ингредиентна икономическа система S(yv+ ) gi , т.е. на на-

чалната еластичност на входния към изходния икономически ингредиент. От
своя страна началната еластичност на входния към изходния икономически
ингредиент и инверсната еластичност на изходния към входния икономически
ингредиент са разновидности на по-общото понятие за еластичност на изходния към входния икономически ингредиент при зададената абстрактна ингредиентна икономическа система Svy
gi .
б. Изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент
при инверсната абстрактна ингредиентна икономическа система в
условията на линейно икономическо преобразование
На понятието за средна входна креативност на входния икономически ингредиент AC(–)yv при инверсната (при изходно-входната) абстрактна ингредиентна икономическа система S(yv− ) gi се съпоставя реципрочното на него понятие
за средна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент AA(–
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------)vy

при инверсната абстрактна ингредиентна икономическа система S(yv− ) gi , т.е.

за средна инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент. Величината AA(–)vy показва средно какъв размер входен икономически
ингредиент (чиято обща величина е изходът y при началната абстрактна ингредиентна икономическа система) се поглъща (се абсорбира) от (респ. съответствува на) единица изходен икономически ингредиент (чиято обща величина е входът v при началната система) при инверсната система, т.е.

y = AA ( − ) vy v, респ . AA ( − ) vy =

y
.
v

Тъй като средната входна креативност на входния икономически ингредиент и
средната изходна абсобционност на изходния икономически ингредиент при
инверсната абстрактна ингредиентна икономическа система S(yv− ) gi са взаимно
реципрочни икономически величини, тяхното произведение е равно на единица, т.е. AC(–)yv. AA(–)vy = 1. Средната начална входна абсобционност на изходния икономически ингредиент и средната инверсна изходна абсобционност
на изходния икономически ингредиент са разновидности на по-общото понятие за средна абсорбционност на изходния икономически ингредиент при зададената абстрактна ингредиентна икономическа система Svy
gi .
От своя страна на понятието за пределна входна креативност на входния
икономически ингредиент MC(–)yv при инверсната абстрактна ингредиентна
икономическа система S(yv− ) gi може да се съпостави реципрочното на него понятие за пределна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент) MA(–)vy при инверсната абстрактна ингредиентна икономическа система
S(yv− ) gi , . т.е. за пределна инверсна изходна абсорбционност на изходния иконо-

мически ингредиент. Величината MA(–)vy показва нарастването (прираста) на
входния икономически ингредиент (на изхода y на началната система), породено при постоянни други условия от единица нарастване на изходния икономически ингредиент (на входа v на началната система) при инверсната система, т.е.
v0

y=

∫ MA ( −)vy dv,

респ . MA ( − ) vy =

v =0

dy
.
dv

Пределната изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент
MA(–)vy е съотношението между диференциалното нарастване на входния ико-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически ингредиент (на изхода y) и диференциалното нарастване на изходния икономически ингредиент (на входа v) и е функция на v. Тъй като пределната входна креативност на входния икономически ингредиент и пределната изходна абсобционност на изходния икономически ингредиент при инверсната абстрактна ингредиентна икономическа система S(yv− ) gi са взаимно реципрочни икономически величини, тяхното произведение е равно на единица, т.е.
MC(–)yv. MA(–)vy = 1. Пределната начална входна абсобционност на изходния
икономически ингредиент и пределната инверсна изходна абсобционност на
изходния икономически ингредиент са разновидности на по-общото понятие
за пределна абсорбционност на изходния икономически ингредиент при зададената абстрактна ингредиентна икономическа система Svy
gi .
Средната и пределната изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент AA(–)vy и MA(–)vy при инверсната абстрактна ингредиентна икономическа система S(yv− ) gi са равни съответно на средната и пределната изходна
креативност на входния икономически ингредиент AC(+)vy и MC(+)vy при началната абстрактна ингредиентна икономическа система Svy
( + ) gi . Средната и пределната изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент AA(–
)vy и MA(–)vy при инверсната абстрактна ингредиентна икономическа система са
разновидности на по-общото понятие за изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент A(–)vy при същата тази инверсна абстрактна
ингредиентна икономическа система S(yv− ) gi т.е. на понятието за инверсна из-

ходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент A(–)vy. Тя демонстрирана на фиг. 3. Началната входна и инверсната изходна абсобционност на
изходния икономически ингредиент са разновидности на по-общото понятие
за абсорбционност на изходния икономически ингредиент при зададената абстрактна ингредиентна икономическа система Svy
gi .

y

A(–)vy

v

Фиг. 3. Инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент при инверсната абстрактна
ингредиентна икономическа система
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съотношението между пределната и средната инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент е еластичността на входния
към изходния икономически ингредиент при инверсната абстрактна ингредиентна икономическа система S(yv− ) gi , т.е. е инверсната еластичност на входния

към изходния икономически ингредиент EL(–)vy. Тя се определя по формулата
EL ( − ) vy = MA ( − ) vy : AA ( − ) vy =

dy y dy dv
: =
: .
dv v
y v

При постоянни други условия инверсната еластичност от вида EL(–)vy показва с
колко процента се променя входният икономически ингредиент (изходът y)
при един процент промяна на изходния икономически ингредиент (на входа v).
Еластичността на входния към изходния икономически ингредиент EL(–)vy при
инверсната абстрактна ингредиентна икономическа система S(yv− ) gi е равна на
еластичността на изходния към входния икономически ингредиент EL(+)vy при
началната абстрактна ингредиентна икономическа система Svy
( + ) gi . Началната

еластичност на входния към изходния икономически ингредиент и инверсната
еластичност на входния към изходния икономически ингредиент са разновидности на по-общото понятие за еластичност на входния към изходния икономически ингредиент при зададената абстрактна ингредиентна икономическа
система.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система се конституират
още и съответстващите на последната понятия за инверсна абстрактна ингредиентна консуматорска система* (inverse abstract ingrediental
consumptionary system), инверсна абстрактна ингредиентна стопанска
система* (inverse abstract ingrediental protoeconomic system), инверсна абстрактна ингредиентна пазарно-икономическа система* (inverse abstract
ingrediental marketly-economic system) и инверсна абстрактна ингредиентна
финансово-пазарно-икономическа система* (inverse abstract ingrediental
financially-marketly-economic system). Общо за всички тях е понятието за инверсна абстрактна ингредиентна поддържаща система* (inverse abstract
ingrediental sustenance /sustaining/ system) (за инверсна абстрактна ингредиентна система при поддържането).
ИНВЕРСНА АБСТРАКТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (inverse
abstract economic system) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система;
инверсна верижна абстрактна ингредиентна икономическа система
(вж. верижна абстрактна ингредиентна икономическа система.
ИНВЕРСНА АБСТРАКТНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА (inverse abstract ingrediental economic system) (ки) – във:
инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система;
инверсна верижна абстрактна ингредиентна икономическа система
(вж. верижна абстрактна ингредиентна икономическа система.
ИНВЕРСНА ВЕРИЖНА АБСТРАКТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА
(inverse chain abstract economic system) (ки) – във:
инверсна верижна абстрактна ингредиентна икономическа система
(вж. верижна абстрактна ингредиентна икономическа система).
ИНВЕРСНА ВЕРИЖНА АБСТРАКТНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (inverse chain abstract ingrediental economic system), изходно-входна верижна абстрактна ингредиентна икономическа система, –
вж. верижна абстрактна ингредиентна икономическа система.
ИНВЕРСНА ВЕРИЖНА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА* (inverse chain reproductional economic system), резултатноресурсна верижна икономическа система, – вж. верижна възпроизводствена
икономическа система.
ИНВЕРСНА ВЕРИЖНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (inverse chain
economic system) (ки) – във:
инверсна верижна абстрактна ингредиентна икономическа система
(вж. верижна абстрактна ингредиентна икономическа система;
инверсна верижна възпроизводствена икономическа система (вж. верижна възпроизводствена икономическа система);
инверсна верижна ингредиентна икономическа система (вж. верижна
ингредиентна икономическа система);
инверсна верижна същностно-стратифицирана икономическа система (вж. верижна същностно-стратифицирана икономическа система).
ИНВЕРСНА ВЕРИЖНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (inverse chain ingrediental economic system) – вж. верижна ингредиентна икономическа система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНВЕРСНА ВЕРИЖНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (inverse chain ingrediental economic system) (ки) – във:
инверсна верижна абстрактна ингредиентна икономическа система
(вж. верижна абстрактна ингредиентна икономическа система;
инверсна верижна ингредиентна икономическа система (вж. верижна
ингредиентна икономическа система).
ИНВЕРСНА ВЕРИЖНА СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (inverse chain essentially-stratified economic
system), същностно-феноменна верижна икономическа система, – вж. верижна същностно-стратифицирана икономическа система.
ИНВЕРСНА ВХОДНА КРЕАТИВНОСТ НА ВХОДНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (inverse input creativity of the input economic
ingredient) – същото като входна креативност на входния икономически ингредиент.
ИНВЕРСНА ВХОДНА КРЕАТИВНОСТ НА ВХОДНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (inverse input creativity of the input economic
ingredient) (ки) – във:
инверсна входна креативност на входния икономически ингредиент (същото като входна креативност на входния икономически ингредиент);
пределна инверсна входна креативност на входния икономически ингредиент (същото като пределна входна креативност на входния икономически ингредиент);
средна инверсна входна креативност на входния икономически ингредиент (същото като средна входна креативност на входния икономически
ингредиент).
ИНВЕРСНА ВХОДНА КРЕАТИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ (inverse input creativity of the economic ingredient) (ки) – във:
инверсна входна креативност на входния икономически ингредиент (същото като входна креативност на входния икономически ингредиент);
пределна инверсна входна креативност на входния икономически ингредиент (същото като пределна входна креативност на входния икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна инверсна входна креативност на входния икономически ингредиент (същото като средна входна креативност на входния икономически ингредиент).
ИНВЕРСНА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(inverse reproductional economic system), резултатно-ресурсна възпроизводствена икономическа система, (*) – такава формулировка S(zr− ) rs на някаква
зададена възпроизводствена икономическа система Srzrs , при която (формулировка) зависимостта между входния икономически ингредиент (възпроизводствения икономически резултат, изходното възпроизводствено икономическо богатство на зададената система) z и изходния икономически ингредиент
(възпроизводствения икономически ресурс, входното възпроизводствено
икономическо богатство на зададената система) r на инверсната (наричана
още обратна) система S(zr− ) rs се разглежда в посока от изходния икономически
ингредиент z към входния икономически ингредиент r на зададената възпроизводствена икономическа система Srzrs . Тук има идентичност между входа на
зададената система и изходния икономически ингредиент на инверсната система, както и идентичност между изхода на зададената система и входния
икономически ингредиент на инверсната система. С други думи възпроизводственият икономически резултат z е входният икономически ингредиент на инверсната система S(zr− ) rs , а възпроизводственият икономически ресурс r е изходният икономически ингредиент на същата тази инверсна система. Инверсната (т.е. резултатно-ресурсната) възпроизводствена икономическа система
S(zr− ) rs е онагледена на фиг. 1. Тя е обратна на началната възпроизводствена

икономическа система. В инверсната система се извършва инверсно възпроизводствено икономическо преобразование* (inverse reproductional economic
transformation) [т.е. резултатно-ресурсно възпроизводствено икономическо
преобразование* (resultive-resource reproductional economic transformation)],
което е разновидност на по-общото понятие за ресурсно-субстанциално икономическо преобразувание. Инверсната възпроизводствена икономическа
система се представя от инверсното възпроизводствено ингредиентно операторно уравнение* (inverse reproductional ingrediental operatorial equation)
(вж. операторно уравнение на икономическата система) S(zr− ) rs ≡ {r = P( − ) zr ( z )},
респ. от инверсното възпроизводствено икономическо изображение*
(inverse reproductional economic mapping) P(–)zr : z → r, където z → r e инверс-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ното
възпроизводствено
икономическо
съответствие*
(inverse
reproductional economic correspondence), a P(–)zr e инверсният възпроизводствен икономическо оператор* (inverse reproductional economic operator) (последният е разновидност на по-общото понятие за възпроизводствен икономически оператор).

z

P(–)zr

r

Фиг. 1. Инверсна (резултатно-ресурсна)
възпроизводствена икономическа система

а. Ресурсна производителност на икономическия резултат при инверсната възпроизводствена икономическа система в условията на линейно икономическо преобразование
Линейният инверсен възпроизводствен икономически оператор*
(linear inverse reproductional economic operator) P(–)zr линейно прилага (линейно
оперира с) икономическата величина P(–)zr, която е ресурсната производителност на икономическия резултат (подразбира се – на възпроизводствения
икономически резултат) при инверсната възпроизводствена икономическа система, т.е. е инверсната ресурсна производителност на икономическия резултат, която по своето съдържание е икономическа производителност. Величината P(–)zr показва какъв размер възпроизводствен икономически ресурс (чиято
обща величина е r) съответствува на единица възпроизводствен икономически
резултат (чиято обща величина е z) в разглежданата инверсна (т.е. в резултатно-ресурсната) възпроизводствена икономическа система S(zr− ) rs . Инверсната
ресурсна производителност P(–)zr на икономическия резултат z е реализация на
инверсния възпроизводствен икономически оператор P(–)zr. Тя е показана на
фиг. 2. Началната резултатна производителност на икономическия ресурс и
инверсната ресурсна производителност на икономическия резултат са разновидности на по-общото понятие за икономическа производителност при зададената възпроизводствена икономическа система Srzrs .
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------z

P(–)yv

r

Фиг. 2. Инверсна ресурсна производителност на икономическия резултат при
инверсната възпроизводствена икономическа система

Линейният възпроизводствен икономически оператор P(–)zr на инверсната
възпроизводствена икономическа система S(zr− ) rs има най-вече две разновидности – пропорционален и интегрален. Пропорционалният инверсен
възпроизводствен икономически оператор* (proportional inverse reproductional economic operator) [т.е. пропорционалният резултатно-ресурсен възпроизводствен икономически оператор* (proportional resultive-resource reproductional economic operator)] линейно прилага икономическата величина AP(–)zr,
която е средната ресурсна производителност на икономическия резултат
(подразбира се – на възпроизводствения икономически резултат) при инверсната ресурсно-субстанциална икономическа система S(zr− ) rs , т.е. е средната ин-

версна ресурсна производителност на икономическия резултат. Величината
AP(–)zr показва средно какъв размер възпроизводствен икономически ресурс
(представен от величината r) се съответствува на единица възпроизводствен
икономически резултат (представен от величината z) в системата S(zr− ) rs , т.е.
r
r = AP( − ) zr z , респ . AP( − ) zr = .
z
От своя страна интегралният инверсен възпроизводствен икономически оператор* (integral inverse reproductional economic operator) [т.е. интегралният резултатно-ресурсен възпроизводствен икономически оператор*
(integral resultive-resource reproductional economic operator)] линейно прилага
икономическата величина MP(–)zr, която е пределната ресурсна производителност на икономическия резултат (подразбира се – на възпроизводствения
икономически резултат) при инверсната ресурсно-субстанциална икономическа система S(zr− ) rs , т.е. е пределната инверсна ресурсна производителност на

икономическия резултат. Величината MP(–)zr показва нарастването (прираста) на възпроизводствения икономически ресурс r в системата S(zr− ) rs , породено
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------при постоянни други условия от единица нарастване на възпроизводствения
икономически резултат z, т.е.
z0

r=

∫ MP( −) zr dz,

респ . MP( − ) zr =

z =0

dr
.
dz

Пределната ресурсна производителност на икономическия резултат MP(–)zr на
инверсната система S(zr− ) rs е съотношението между диференциалното нарастване на възпроизводствения икономически ресурс r и диференциалното нарастване на възпроизводствения икономически резултат z и е функция на z.
Средната и пределната ресурсна производителност на икономическия резултат
AP(–)zr и MP(–)zr при инверсната (т.е. при резултативно-ресурсната) възпроизводствена икономическа система S(zr− ) rs са равни съответно на средната и пределната ресурсна разходност на икономическия резултат AB(+)zr и MB(+)zr при
началната (т.е. при ресурсно-резултативната) възпроизводствена икономическа система S(rz+ ) rs . Средната и пределната ресурсна производителност на икономическия резултат AP(–)zr и MP(–)zr при инверсната възпроизводствена икономическа система са разновидности на по-общото понятие за ресурсна
производителност на икономическия резултат P(–)zr при същата тази инверсна
възпроизводствена икономическа система, т.е. на понятието за инверсна ресурсна производителност на икономическия резултат.
Пропорционалният начален възпроизводствен икономически оператор и пропорционалният инверсен възпроизводствен икономически оператор
са разновидности на по-общото понятие за пропорционален възпроизвдствен
икономически оператор при зададената възпроизводствена икономическа система Srzrs . Ето защо средната начална резултатна производителност на икономическия ресурс и средната инверсна ресурсна производителност на икономическия резултат са разновидности на по-общото понятие за средна икономическа производителност (или просто – за средна производителност) при зададената възпроизводствена икономическа система Srzrs . От своя страна интегралният начален възпроизводствен икономически оператор и интегралният инверсен възпроизводствен икономически оператор са разновидности на
по-общото понятие за интегрален възпроизводствен икономически оператор
на зададената възпроизводствена икономическа система Srzrs . Ето защо пределната начална резултатна производителност на икономическия ресурс и пределната инверсна ресурсна производителност на икономическия резултат са
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидности на по-общото понятие за пределна икономическа производителност (или просто – за пределна производителност) при зададената възпроизводствена икономическа система Srzrs .
Съотношението между пределната и средната инверсна ресурсна производителност на икономическия резултат е еластичността на икономическия
ресурс към икономическия резултат при инверсната (при резултативноресурсната) възпроизводствена икономическа система S(zr− ) rs , т.е. е инверсната

еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат (подразбира се – към възпроизводствения икономически резултат) EL(–)zr. Тя се определя по формулата
EL ( − ) zr = MP( − ) zr : AP( − ) zr =

dr r dr dz
: = : .
dz z r z

При постоянни други условия инверсната еластичност от вида EL(–)zr показва с
колко процента се променя възпроизводствения икономически ресурс r при
един процент промяна на възпроизводествения икономически резултат z при
инверсната възпроизводствена икономическа система S(zr− ) rs . Забелязваме, че
еластичността на икономическия ресурс към икономическия резултат EL(–)zr
при инверсната възпроизводствена икономическа система S(zr− ) rs е равна на
еластичността на икономическия ресурс към икономическия резултат EL(+)zr
при началната възпроизводствена икономическа система S(rz+ ) rs . Началната

еластичност икономическия ресурс към икономическия резултат и инверсна
еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат са разновидности на по-общото понятие за еластичност на икономическия ресурс към
икономическия резултат ELzr при зададената възпроизводствена икономическа система Srzrs .
б. Резултатна разходност на икономическия ресурс при инверсната
възпроизводствена икономическа система в условията на линейно
икономическо преобразование
На понятието за средна ресурсна производителност на икономическия резултат AP(–)zr при инверсната възпроизводствена икономическа система S(zr− ) rs
се съпоставя реципрочното на него понятие за средна резултатна разходност
на икономическия ресурс (подразбира се – на възпроизводствения икономически ресурс) AB(–)rz при инверсната възпроизводствена икономическа система
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------S(zr− ) rs , т.е. за средна инверсна резултатна разходност на икономическия ре-

сурс. Величината AB(–)rz показва средно какъв размер възпроизводствен икономически резултат (чиято обща величина е z) съответствува на единица възпроизводствен икономически ресурс (чиято обща величина е r) при инверсната
система, т.е.
z
z = AB( − ) rz r , респ . AB( − ) rz = .
r
Тъй като средната ресурсна производителност на икономическия резултат и
средната резултативна разходност икономическия ресурс при инверсната възпроизводствена икономическа система S(zr− ) rs са взаимно реципрочни икономически величини, тяхното произведение е равно на единица, т.е. AP(–)zr.AB(–)rz =
1. Средната начална ресурсна разходност икономическия резултат и средната инверсна резултавна разходност икономическия ресурс са разновидности на
по-общото понятие за средна икономическа разходност (или просто – средна
разходност) при зададената възпроизвдствена икономическа система Srzrs .
От своя страна на понятието за пределна ресурсна производителност на
икономическия резултат при инверсната възпроизводствена икономическа
система S(zr− ) rs се съпоставя реципрочното на него понятие за пределна резул-

татиа разходност на икономическия ресурс (подразбира се – на възпроизводствения икономически ресурс) MB(–)rz при инверсната възпроизводствена
икономическа система S(zr− ) rs , т.е. за пределна инверсна резултатна разходност
на икономическия ресурс. Величината MB(–)rz показва нарастването (прираста) на възпроизводствения икономическия резултат z, което при постоянни
други условия съответствува на единица нарастване на възпроизводствения
икономически ресурс r при инверсната система, т.е.
r0

z=

∫ MB( −) rz dr ,

респ . MB( − ) rz =

r =0

dz
.
dr

Пределната резултатна разходност на икономическия ресурс MB(–)rz при инверсната система S(zr− ) rs е съотношението между диференциалното нарастване
на възпроизводствения възикономически резултат z и диференциалното нарастване на възпроизводствения икономическия ресурс r и е функция на r. Тъй
като пределната ресурсна производителност на икономическия резултат и пределната резултатна разходност на икономическия ресурс при инверсната възп-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------роизводствена икономическа система S(zr− ) rs са взаимно реципрочни икономически величини, тяхното произведение е равно на единица, т.е. MP(–)zr.MB(–)rz =
1. Пределната начална ресурсна разходност на икономическия резултат и
пределната инверсна резултативна разходност на икономическия ресурс са
разновидности на по-общото понятие за пределна икономическа разходност
(или просто – пределна разходност) при зададената възпроизводствена икономическа система Srzrs .
Средната и пределната резултатна разходност на икономическия ресурс
AB(–)rz и MB(–)rz при инверсната възпроизводствена икономическа система
S(zr− ) rs са равни съответно на средната и пределната резултатна производителност на икономическия ресурс AP(+)rz и MP(+)rz при началната ресурсносубстанциална икономическа система S(rz+ ) rs . Средната и пределната резултатна
разходност на икономическия ресурс AB(–)rz и MB(–)rz при инверсната възпроизводствена икономическа система S(zr− ) rs са разновидности на по-общото

понятие за резултатна разходност на икономическия ресурс B(–)rz при същата
тази инверсна възпроизводдствена икономическа система S(zr− ) rs , т.е. на понятието за инверсна резултатна разходност на икономическия ресурс B(–)rz. Тя
демонстрирана на фиг. 3. Началната ресурсна разходност на икономическия
резултат и инверсната резултатна разходност на икономическия ресурс са
разновидности на по-общото понятие за икономическа разходност при зададената възпроизводствена икономическа система Srzrs .

z

B(–)rz

r

Фиг. 3. Инверсна резултатна разходност на икономическия ресурс
при инверсната възпроизводствена
икономическа система

Съотношението между пределната и средната инверсна резултатна разходност на икономическия ресурс е еластичността на икономическия резултат
към икономическия ресурс при инверсната възпроизводствена икономическа
система S(zr− ) rs , т.е. е инверсната еластичност на икономическия резултат към
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия ресурс (предполага се – към възпроизводствения икономически
ресурс) EL(–)rz. Тя се определя по формулата
EL ( − ) rz = MB ( − ) rz : AB( − ) rz =

dz z dz dr
: = : .
dr r
z r

При постоянни други условия инверсната еластичност от вида EL(–)rz показва с
колко процента се променя възпроизводствения икономически резултат z при
един процент промяна на възпроизводствения икономически ресурс r. Еластичността на икономическия резултат към икономическия ресурс при инверсната възпроизводствена икономическа система S(zr− ) rs е равна на еластичността
на икономическия резултат към икономическия ресурс при началната възпроизводствена икономическа система S(rz+ ) rs . Началната еластичност на иконо-

мическия резултат към икономическия ресурс и инверсната еластичност на
икономическия резултат към икономическия ресурс са разновидности на пообщото понятие за еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс ELrz при зададената възпроизводствена икономическа система Srzrs .
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
инверсна възпроизводствена икономическа система се конституират още и съответстващите на последната понятия за инверсна възпроизводствена консуматорска система* (inverse reproductional consumptionary system), инверсна
възпроизводствена стопанска система* (inverse reproductional protoeconomic
system), инверсна възпроизводствена пазарно-икономическа система*
(inverse reproductional marketly-economic system) и инверсна възпроизводствена финансово-пазарно-икономическа система* (inverse reproductional
financially-marketly-economic system). Общо за всички тях е понятието за инверсна възпроизводствена поддържаща система* (inverse reproductional
sustenance /sustaining/ system) (инверсна възпроизводствена система при поддържането).
ИНВЕРСНА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА
(inverse reproductional economic system) (ки) – във:
инверсна верижна възпроизводствена икономическа система (вж. верижна възпроизводствена икономическа система);
инверсна възпроизводствена икономическа система.
ИНВЕРСНА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ВХОДНИЯ КЪМ ИЗХОДНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (inverse elasticity of input to output economic
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ingredient) (*) – съотношение EL(–)vy между пределната инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент MA(–)vy и средната инверсна изходна входна абсорбционност на изходния икономически ингредиент
AA(–)vy на инверсната абстрактна ингредиентна икономическа система
S(yv− ) gi . . Една от разновидностите на еластичността на входния към изходния

икономически ингредиент. Същото като инверсна абсорбционна икономическа
еластичност. Определя по формулата
EL ( − ) vy = MA ( − ) vy : AA ( − ) vy =

dy y dy dv
: =
: .
dv v
y v

При постоянни други условия инвресната еластичност от вида EL(–)vy показва с
колко процента се променя входният икономически ингредиент (изходът y на
зададената абстрактна ингредиентна икономичедка система) при един процент промяна на изходния икономически ингредиент (на входа v на зададената
система) при инверсната абстрактна ингредиентна икономическа система
S(yv− ) gi . Еластичността на входния към изходния икономически ингредиент EL(–
)vy

при инверсната абстрактна ингредиентна икономическа система S(yv− ) gi е

равна на еластичността на изходния към входния икономически ингредиент
EL(+)vy при началната абстрактна ингредиентна икономическа система Svy
( + ) gi .

Началната еластичност на входния към изходния икономически ингредиент и
инверсната еластичност на входния към изходния икономически ингредиент
са разновидности на по-общото понятие за еластичност на входния към изходния икономически ингредиент при зададената абстрактна ингредиентна
икономическа система.
ИНВЕРСНА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ИЗХОДНИЯ КЪМ ВХОДНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (inverse elasticity of output to input economic
ingredient) (*) – съотношение EL(–)yv между пределната инверсна входна креативност на входния икономически ингредиент MC(–)yv и средната инверсна
входна креативност на входния икономически ингредиент AC(–)yv на инверсната абстрактна ингредиентна икономическа система S(yv− ) gi . Една от разновидностите на еластичността на изходния към входния икономически ингредиент. Същото като инверсна креативна икономическа еластичност. Определя се по формулата
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------dv v dv dy
EL ( − ) yv = MC ( − ) yv : AC( − ) yv =
: = : .
dy y v y
При постоянни други условия инверсната еластичност от вида EL(–)yv показва с
колко процента се променя изходният икономически ингредиент (входът на
зададената абстрактна ингредиентна икономическа система) v при един
процент промяна на входния икономически ингредиент (на изхода на зададената система) y при инверсната абстрактна ингредиентна икономическа система
S(yv− ) gi . Eластичността на изходния към входния икономически ингредиент EL(–
)yv

при инверсната абстрактна ингредиентна икономическа система S(yv− ) gi е

равна на еластичността на входния към изходния икономически ингредиент
EL(+)yv при началната абстрактна ингредиентна икономическа система
S(yv+ ) gi , т.е. на началната еластичност на входния към изходния икономически

ингредиент. От своя страна началната еластичност на изходния към входния
икономически ингредиент и инверсната еластичност на изходния към входния
икономически ингредиент са разновидности на по-общото понятие за еластичност на изходния към входния икономически ингредиент при зададената
абстрактна ингредиентна икономическа система Svy
gi .
ИНВЕРСНА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ
КЪМ ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ* (inverse elasticity of the economic
essense to economic phenomenon) (*) – съотношение EL(–)fe между пределната
инверсна същностна заетост на икономическото явление MK(–)fe и средната
инверсна същностна заетост на икономическото явление AK(–)fe при инверсната същностно-стратифицирана икономическа система Sef( − )es . Определя се
по формулата
EL ( − ) fe = MK ( − ) fe : AK ( − ) fe =

de e de df
: = : .
df f
e f

При постоянни други условия инверсната еластичност от вида EL(–)fe показва с
колко процента се променя същностният икономически ингредиент (същностното икономическо богатство, изходът на зададената същностностратифицирана икономическа система Sesfe ) e при един процент промяна на
феноменния икономически ингредиент (на феноменното икономическо
богатство, на входа на зададената система) f при инверсната същностно-
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------стратифицирана

икономическа

система

S(ef− ) es

(вж.

същностно-

стратифицирана икономическа система). Еластичността на икономическата
същност към икономическото явление при инверсната същностностратифицирана икономическа система S(ef− ) es е равна на еластичността на икономическата същност към икономическото явление при началната същностностратифицирана икономическа система S(fe+ ) es . Началната еластичност на

икономическата същност към икономическото явление и инверсната еластичност на икономическата същност към икономическото явление са разновидности на по-общото понятие за еластичност на икономическата същност
към икономическото явление ELfe при зададената същностно-стратифицирана
икономическа система Sesfe .
ИНВЕРСНА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ
КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕСУРС* (inverse elasticity of the economic result
to economic resource) (предполага се – към възпроизводствения икономически
ресурс) (*) – съотношение EL(–)rz между пределната инверсна резултатна разходност на икономическия ресурс MB(–)rz и средната инверсна резултатна
разходност на икономическия ресурс AB(–)rz при инверсната възпроизводствена икономическа система S(zr− ) rs . Тя се определя по формулата
EL ( − ) rz = MB ( − ) rz : AB( − ) rz =

dz z dz dr
: = : .
dr r
z r

При постоянни други условия инверсната еластичност от вида EL(–)rz показва с
колко процента се променя възпроизводствения икономически резултат (изходът на зададената възпроизводствена икономичедка система Srzrs ) z при
един процент промяна на възпроизводствения икономически ресурс (входът
на зададената система) r при инверсната възпроизводствена икономическа
система S(zr− ) rs . Еластичността на икономическия резултат към икономическия
ресурс при инверсната възпроизводствена икономическа система S(zr− ) rs е равна
на еластичността на икономическия резултат към икономическия ресурс при
началната възпроизводствена икономическа система S(rz+ ) rs . Началната елас-

тичност на икономическия резултат към икономическия ресурс и инверсната
еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс са разновидности на по-общото понятие за еластичност на икономическия резултат
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------към икономическия ресурс ELrz при зададената възпроизводствена икономическа система Srzrs .
ИНВЕРСНА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕСУРС КЪМ
ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ* (inverse elasticity of the economic resource
to economic result) (подразбира се – към възпроизводствения икономически резултат) (*) – съотношение EL(–)zr между пределната инверсна ресурсна производителност на икономическия резултат MP(–)zr и средната инверсна ресурсна производителност на икономическия резултат AP(–)zr при инверсната възпроизводствена икономическа система S(zr− ) rs . Една от разновидностите на
еластичността на икономическия ресурс към икономическия резултат при
зададената възпроизводствена икономическа система Srzrs . Определя по
формулата
EL ( − ) zr = MP( − ) zr : AP( − ) zr =

dr r dr dz
: = : .
dz z r z

При постоянни други условия инверсната еластичност от вида EL(–)zr показва с
колко процента се променя възпроизводствения икономически ресурс (входът
на зададената възпроизводствена икономическа система) r при един процент
промяна на възпроизводествения икономически резултат (на изхода на зададената система) z при инверсната възпроизводствена икономическа система
S(zr− ) rs . Еластичността на икономическия ресурс към икономическия резултат
EL(–)zr при инверсната възпроизводствена икономическа система S(zr− ) rs е равна
на еластичността на икономическия ресурс към икономическия резултат EL(+)zr
при началната възпроизводствена икономическа система S(rz+ ) rs .

ИНВЕРСНА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ
КЪМ ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ* (inverse elasticity of the economic
phenomenon to economic essence) (*) – съотношение EL(–)ef между пределната
инверсна феноменна интензивност на икономическата същност MI(–)ef и
средната инверсна феноменна интензивност на икономическата същност
AI(–)ef при инверсната същностно-стратифицирана икономическа система
Sef( − )es . Една от разновидностите на еластичността на икономическото явление към икономическата същност при зададената същностностратифицирана икономическа система Sesfe . Определя по формулата
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------df f df de
EL ( − ) ef = MI ( − ) ef : AI ( − ) ef =
: =
: .
de e
f e
При постоянни други условия инверсната еластичност от вида EL(–)ef показва с
колко процента се променя феноменният икономически ингредиент (входът на зададената същностно-стратифицирана икономическа система) f при
един процент промяна на същностният икономически ингредиент (на изхода на зададената система) e при инверсната същностно-стратифицирана икономическа система Sef( − ) es ((вж. същностно-стратифицирана икономическа

система)). Еластичността на икономическото явление към икономическата
същност EL(–)ef при инверсната същностно-стратифицирана икономическа
система Sef( − ) es е равна на еластичността на икономическото явление към икономическата същност EL(+)ef при началната същностно-стратифицирана икономическа система S(fe+ ) es . Началната еластичност на икономическото явле-

ние към икономическата същност и инверсната еластичност на икономическото явление към икономическата същност са разновидности на по-общото
понятие за еластичност на икономическото явление към икономическата
същност ELef при зададената същностно-стратифицирана икономическа система Sesfe .
ИНВЕРСНА ИЗХОДНА АБСОРБЦИОННОСТ НА ИЗХОДНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (inverse output absorptivity of the output
economic ingredient) – същото като изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент.
ИНВЕРСНА ИЗХОДНА АБСОРБЦИОННОСТ НА ИЗХОДНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (inverse output absorptivity of the output
economic ingredient) (ки) – във:
инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент
(същото като изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
пределна инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент (същото като пределна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
средна инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент (същото като средна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент).
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНВЕРСНА ИЗХОДНА АБСОРБЦИОННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
ИНГРЕДИЕНТ (inverse output absorptivity of the economic ingredient) (ки) –
във:
инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент
(същото като изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
пределна инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент (същото като пределна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
средна инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент (същото като средна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент).
ИНВЕРСНА ИКОНОМИЧЕСКА АБСОРБЦИОННОСТ* (inverse economic
absorptivity), инверсна абсорбционна икономическа чувствителност, (*) –
абсолютна икономическа величина, която показва какъв размер входен икономически ингредиент на инверсната ингредиентна икономическа система
отговоря (съответствува) на единица неин изходен икономически ингредиент.
Тя е едно от проявленията и един от измерителите на инверсната ингредиентна икономическа реагируемост, както и разновидност съвместно на икономическата абсорбционност и инверсната икономическата чувствителност.
Може да се разглежда още като свойство на абсолютна абсорбционна реагируемост на инверсната икономическа система. В зависимост от начина, по
който абсорбционността изразява реагируемостта се различават средна инверсна икономическа абсорбционност* (average inverse economic absorptivity),
което е същото като средна инверсна абсорбционна икономическа чувствителност* (average inverse absorptive economic sensitivity), и пределна инверсна икономическа абсорбционност* (marginal inverse economic absorptivity),
което е същото като пределна инверсна абсорбционна икономическа чувствителност* (marginal inverse absorptive economic sensitivity). Средната инверсна икономическа абсорбционност показва средно какъв размер входен икономически ингредиент на инверсната ингредиентна икономическа система отговоря (съответствува) на единица неин изходен икономически ингредиент (тя
е частното между входния и изходния икономически ингредиент). Пределната
инверсна икономическа абсорбционност е нарастването на входния икономически ингредиент на инверсната система, което отговоря (съответствува) на
единица нарастване на неин изходен икономически ингредиент (респ. е съот-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ношението между диференциалните нараствания на входния и изходния икономически ингредиент).

ИНВЕРСНА ИКОНОМИЧЕСКА АБСТРАХИРУЕМОСТ (inverse economic
abstractibility /abstractiveness/) (ки) – във:
инверсна ингредиентна икономическа абстрахируемост.
ИНВЕРСНА ИКОНОМИЧЕСКА АТРИБУТИВНОСТ (inverse economic
attributivity) (ки) – във:
инверсна ингредиентна икономическа атрибутивност (вж. ингредиентна икономическа атрибутивност).
ИНВЕРСНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ* (inverse economic
elasticity) (*) – икономическа еластичност при инверсната ингредиентна икономическа система; относителна икономическа величина, която при постоянни други условия показва какво е процентното изменение на даден тип икономически ингредиент (входен или изходен) на инверсната ингредиентна икономическа система, съответствуващо (отговорящо) на един процент изменение
на друг тип неин икономически ингредиент (изходен или входен); едно от
проявленията и един от измерителите на инверсната ингредиентна икономическа реагируемост. В зависимост на посоката на системното въздействие
между двата типа инверсни икономически ингредиенти* (inverse economic
ingredients) се различават инверсна креативна икономическа еластичност и
инверсна абсорбционна икономическа еластичност. Инверсната креативна
икономическа еластичност показва с колко процента се променя изходният
инверсен икономическия ингредиент* (output inverse economic ingredient) при
един процент промяна на входния инверсен икономически ингредиент*
(input inverse economic ingredient) на разглежданата система [тогава тя е съотношението между пределната инверсна икономическа креативност*
(marginal inverse economic creativity) и средната инверсна икономическа креативност* (average inverse economic creativity) при същата тази система]. Инверсната абсорбционна икономическа еластичност показва с колко процента се
променя входният инверсен икономически ингредиент при един процент промяна на изходния инверсен икономически ингредиент на разглежданата система [тогава тя е съотношението между пределната инверсен икономическа
абсорбционност* (marginal inverse economic absorptivity) и средната инверсна икономическа абсорбционност* (average inverse economic absorptivity) при
същата тази система].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато се приложи ингредиентната икономическа абстрахируемост, се
конституират следните разновидности на инверсната икономическата еластичност: (1) инверсна абстрактна икономическа еластичност* (inverse abstract
economic elasticity) (инверсна икономическа еластичност при абстрактната
ингредиентна икономическа система), (2) инверсна конкретна икономическа
еластичност* (inverse concrete economic elasticity) (инверсна икономическа
еластичност при конкретната ингредиентна икономическа система), (3) инверсна субстанциална икономическа еластичност* (inverse substantial
economic elasticity) (инверсна икономическа еластичност при субстанциалната икономическа система), (4) инверсна ресурсно-субстанциална икономическа еластичност* (inverse resource-substantial economic elasticity) (инверсна
икономическа еластичност при ресурсно-субстанциалната икономическа система), (5) инверсна възпроизводствена икономическа еластичност*
(inverse reproductional economic elasticity) (инверсна икономическа еластичност
при възпроизводствената икономическа система), (6) инверсна стратификационна икономическа еластичност* (inverse stratificational economic
elasticity) (инверсна икономическа еластичност при стратифицираната икономическа система), (7) инверсна същностно-стратификационна икономическа еластичност* (inverse essentially-stratificational economic elasticity)
(инверсна икономическа еластичност при същностно-стратифицираната
икономическа система), (8) инверсна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа еластичност* (inverse essentially-stratificational
reproductional economic elasticity) (инверсна икономическа еластичност при
същностно-стратифицираната възпроизводствена икономическа система).
Всички тези еластичности могат да бъдат както креативни, така и абсорбционни.

ИНВЕРСНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ (inverse economic elasticity) (ки) – във:
инверсна абсорбционна икономическа еластичност;
инверсна икономическа еластичност;
инверсна креативна икономическа еластичност.
ИНВЕРСНА ИКОНОМИЧЕСКА ИМПАКТНОСТ (inverse economic impactness) (ки) – във:
инверсна ингредиентна икономическа импактност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНВЕРСНА ИКОНОМИЧЕСКА КРЕАТИВНОСТ* (inverse economic
creativity), инверсна креативна икономическа чувствителност, (*) – абсолютна икономическа величина, която показва какъв размер изходен икономически ингредиент на инверсната ингредиентна икономическа система отговоря (съответствува) на единица неин входен икономически ингредиент. Тя е
едно от проявленията и един от измерителите на инверсната ингредиентна
икономическа реагируемост, както и разновидност съвместно на икономическата креативност и инверсната икономическата чувствителност. Може да
се разглежда още като свойство на абсолютна креативна реагируемост на инверсната икономическа система. В зависимост от начина, по който креативността изразява реагируемостта се различават средна инверсна икономическа
креативност* (average inverse economic creativity), което е същото като
средна инверсна креативна икономическа чувствителност* (average inverse
creative economic sensitivity), и пределна инверсна икономическа креативност* (marginal inverse economic creativity), което е същото като пределна инверсна креативна икономическа чувствителност* (marginal inverse creative
economic sensitivity). Средната инверсна икономическа креативност показва
средно какъв размер изходен икономически ингредиент на инверсната ингредиентна икономическа система отговоря (съответствува) на единица неин входен икономически ингредиент (тя е частното между изходния и входния икономически ингредиент). Пределната инверсна икономическа чувствителност е
нарастването на изходния икономически ингредиент на инверсната система,
което отговоря (съответствува) на единица нарастване на неин входен икономически ингредиент (респ. е съотношението между диференциалните нараствания на изходния и входния икономически ингредиент).
ИНВЕРСНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕАГИРУЕМОСТ (inverse economic
reactibility) (ки) – във:
инверсна ингредиентна икономическа реагируемост.
ИНВЕРСНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (inverse economic system) (ки)
– във:
инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система;
инверсна верижна абстрактна ингредиентна икономическа система
(вж. верижна абстрактна ингредиентна икономическа система);
инверсна верижна възпроизводствена икономическа система (вж. верижна възпроизводствена икономическа система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инверсна верижна ингредиентна икономическа система (вж. верижна
ингредиентна икономическа система);
инверсна верижна същностно-стратифицирана икономическа система (вж. верижна същностно-стратифицирана икономическа система);
инверсна възпроизводствена икономическа система;
инверсна ингредиентна икономическа система;
инверсна същностно-стратифицирана икономическа система.
ИНВЕРСНА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИОННОСТ (inverse
economic transformationality) (ки) – във:
инверсна ингредиентна икономическа трансформационност.
ИНВЕРСНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (inverse economic
sensitivity) (*) – абсолютна икономическа величина, която показва какъв
размер на даден тип икономически ингредиент (изходен или входен) на инверсната ингредиентна икономическа система отговоря (съответствува) на единица неин икономически ингредиент от друг тип (входен или изходен), респ.
какво е изменението на икономическия ингредиент от единия тип, което отговаря на единица изменение на икономическия ингредиент от другия тип. Тя е
едно от проявленията и един от измерителите на инверсната ингредиентна
икономическа реагируемост, както и разновидност на икономическата чувствителност. Може да се разглежда още като свойство на абсолютна реагируемост на инверсната ингредиентна икономическа система. В зависимост от начина, по който чувствителността изразява реагируемостта се различават (1)
средна инверсна икономическа чувствителност* (average inverse economic
sensitivity) [в т.ч. средна инверсна икономическа креативност* (average
inverse economic creativity), което е същото като средна инверсна креативна
икономическа чувствителност* (average inverse creative economic sensitivity),
и средна инверсна икономическа абсорбционност* (average inverse economic
absorptivity), което е същото като средна инверсна абсорбционна икономическа чувствителност* (average inverse absorptive economic sensitivity)] и (2)
пределна инверсна икономическа чувствителност* (marginal inverse
economic sensitivity) [в т.ч. пределна инверсна икономическа креативност*
(marginal inverse economic creativity), което е същото като пределна инверсна
креативна икономическа чувствителност* (marginal inverse creative
economic sensitivity), и пределна инверсна икономическа абсорбционност*
(marginal inverse economic absorptivity), което е същото като пределна инверс208
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на абсорбционна икономическа чувствителност* (marginal inverse
absorptive economic sensitivity)]. Средната инверсна икономическа чувствителност показва средно какъв размер на даден тип икономически ингредиент (изходен или входен) на инверсната икономическа система отговоря (съответствува) на единица неин икономически ингредиент от друг тип (входен или изходен). Пределната инверсна икономическа чувствителност е нарастването на
даден тип икономически ингредиент (изходен или входен) на инверсната система, което отговоря (съответствува) на единица нарастване на неин икономически ингредиент от друг тип (входен или изходен) (респ. е съотношението
между диференциалните нараствания на двата типа икономически ингредиенти).
В зависимост от посоката на системното въздействие между двата типа
икономически ингредиенти (между входния и изходния) се различават (1) инверсна икономическа креативност (същото като инверсна креативна икономическа чувствителност) и (2) инверсна икономическа абсорбционност (същото като инверсна абсорбционна икономическа чувствителност). Инверсната икономическата креативност (в т.ч. средната и пределната инверсна икономическа креативност) показва какъв размер изходен икономически ингредиент
отговоря (съответствува) на единица входен икономически ингредиент на инверсната ингредиентна икономическа система. Обратно на това, инверсната
икономическа абсорбционност (в т.ч. средната и пределната инверсната икономическа абсорбционност) показва какъв размер входен икономически ингредиент отговоря (съответствува) на единица изходен икономически ингредиент.
ИНВЕРСНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (inverse economic
sensitivity) (ки) – във:
инверсна абсорбционна икономическа чувствителност (същото като инверсна икономическа абсорбционност);
инверсна икономическа чувствителност;
инверсна креативна икономическа чувствителност (същото като инверсна икономическа креативност).
ИНВЕРСНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА АБСТРАХИРУЕМОСТ* (inverse ingrediental economic abstractibility /abstractiveness/) (*) – възможност за конституиране и класифициране на инверсната ингредиентна икономическа система (вж. икономическа ингредиентност) на различни равнища
209

209

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на абстрахиране от определени нейни ингредиентни характериситики; разновидност на ингредиентната икономическа абстрахируемост. Според критерия на ингредиентната икономическа абстрахируемост разновидности на инверсната ингредиентна икономическа система са инверсната абстрактна ингредиентна икономическа система, инверсните конкретни ингредиентни
икономически системи* (inverse concrete ingrediental economic systems), инверсната субстанциална икономическа система* (inverse substantial
/substantive/ economic system) [в т.ч. и инверсната ресурсно-субстанциална
икономическа система* (inverse resource-substantial economic system) и инверсна възпроизводствена икономическа система], инверсната стратифицирана икономическа система* (inverse stratified economic system) (в т.ч. и инверсната същностно-стратифицирана икономическа система) и инверсната
същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система*
(inverse essentially-stratified reproductional economic system) (вж. ингредиентна
икономическа обратимост и ингредиентна икономическа класифицируемост).

ИНВЕРСНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА АТРИБУТИВНОСТ*
(inverse ingrediental economic attributivity) – вж. ингредиентна икономическа
атрибутивност.
ИНВЕРСНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ИМПАКТНОСТ*
(inverse ingrediental economic impactness) (*) – наличие при инверсната ингредиентна икономическа система на външни икономически връзки (на външни
икономически въздействия, в т.ч. на входни и изходни икономически въздействия); взаимозависимост на функционирането на инверсната ингредиентна
икономическа система с околната среда; една от съставките на ингредиентната икономическа атрибутивност, една от разновидностите на ингредиентната икономическа импактност и едно от проявленията на ингредиентната
икономическа обратимост. Това означава, че инверсната ингредиентна икономическа система се характеризира с наличието и въздействието на входни
инверсни икономически ингредиенти* (input inverse economic ingredients)
[представляват форма на проявление на входното инверсно ингредиентно
икономическо богатство* (input inverse ingrediental economic wealth)] и изходни инверсни икономически ингредиенти* (output inverse economic
ingredients) [представляват форма на проявление на изходното инверсно ингредиентно икономическо богатство* (output inverse ingrediental economic
wealth)]. В своята общност те образуват инверсните икономически ингреди210
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------енти* (inverse economic ingredients) [представляват форма на проявление на
инверсното ингредиентно икономическо богатство* (inverse ingrediental
economic wealth)].
ИНВЕРСНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕАГИРУЕМОСТ*
(inverse ingrediental economic reactibility) (*) – свойство на инверсната ингредиентна икономическа система да реагира по определен начин на външните
икономически въздействия [на инверсните икономически ингредиенти*
(inverse economic ingredients) – последните са форма на проявление на инверсното ингредиентно икономическо богатство* (inverse ingrediental economic
wealth)]. Представлява една от съставките на ингредиентната икономическа
атрибутивност, една от разновидностите на ингредиентната икономическа
реагируемост и едно от проявленията на ингредиентната икономическа обратимост. Тя е и още съвкупност от икономически величини (респ. от икономически показатели), чрез които се измерва реагирането на инверсната ингредиентна икономическа система. Значими сред тях са (1) инверсната икономическа чувствителност [в т.ч. средната инверсна икономическа чувствителност* (average inverse economic sensitivity) и пределната инверсна икономическа чувствителност* (marginal inverse economic sensitivity)] и (2) инверсната икономическа еластичност, най-вече в условията на линейни икономически преобразования. Разновидности на инверсната икономическа чувствителност са инверсната икономическа креативност [в т.ч. средната инверсна
икономическа креативност* (average inverse economic creativity) и пределната инверсна икономическа креативност* (marginal inverse economic
creativity)] и инверсната икономическа абсорбционност [в т.ч. средната инверсна икономическа абсорбционност* (average inverse economic absorptivity)
и пределната инверсна икономическа абсорбционност* (marginal inverse
economic absorptivity)].
Инверсната икономическа креативност при възпроизводствената икономическа система се определя като инверсна икономическа производителност* (inverse economic productivity), а инверсната икономическа абсорбционност при същия вид система – като инверсна икономическа разходност*
(inverse economic costness). Инверсната икономическа креативност при същностно-стратифицираната икономическа система се определя като инверсна икономическа заетост* (inverse economic employment /use/), а инверсната
икономическа абсорбционност при същия вид система – като инверсна икономическа интензивност* (inverse economic intensity). Инверсната икономи211
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа креативност при същностно-стратифицираната възпроизводствена
икономическа система се определя като инверсна икономическа ефективност* (inverse economic efficiency), а инверсната икономическа абсорбционност при същия вид система – като инверсна икономическа натовареност*
(inverse economic loading). В този смисъл (според критерия за ингредиентната
икономическа абстрахируемост) инверсната икономическа производителност,
инверсната икономическа икономичност и инверсната икономическа ефективност са разновидности на инверсната икономическа креативност, а инверсната
икономическа разходност, инверсната икономическа интензивост и инверсната
икономическа натовареност са разновидности на инверсната икономическа
абсорбционност. Всички тези понятия имат своите средни и пределни разновидности.

ИНВЕРСНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (inverse
ingrediental economic system) (*), изходно-входна ингредиентна икономическа система, – ингредиентна икономическа система Sba
( − )i , която е инверсна
(обратна) по отношение на някаква зададена ингредиентна икономическа система Siab ; такава формулировка на зададената ингредиентна икономическа
система Siab , при която (формулировка) зависимостта между входния и изходния икономически ингредиенти b и a на инверсната система Sba
( − )i се разглежда в посока от изходния към входния икономически ингредиенти b и a на
зададената ингредиентна икономическа система Siab (значи и на началната ин-

гредиентна икономическа система S(ab+ )i ), т.е. в посока от изхода към входа.
Тук има идентичност между входа на зададената система и изходния икономически ингредиент на инверсната система, както и идентичност между изхода на зададената система и входния икономически ингредиент на инверсната
система. Затова инверсната система се определя още като изходно-входна ингредиентна икономическа система. Когато се приложи ингредиентната икономическа абстрахируемост, се конституират: инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система, инверсна конкретна ингредиентна икономическа система* (inverse concrete ingrediental economic system), инверсна субстанциална икономическа система* (inverse substantial economic system), инверсна ресурсно-субстанциална икономическа система* (inverse resoursesubstantial economic system), инверсна възпроизводствена икономическа система, инверсна стратифицирана икономическа система* (inverse stratified
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic system), инверсна същностно-стратифицирана икономическа система, инверсна същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система* (inverse essentially-stratified reproductional economic system).
Вж.: инверсна ингредиентна икономическа импактност, инверсна ингредиентна икономическа трансформационност, инверсна ингредиентна икономическа реагируемост, инверсна икономическа чувствителност, инверсна икономическа креативност, инверсна икономическа абсорбционност, инверсна
икономическа еластичност.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
инверсна ингредиентна икономическа система се конституират още и съответстващите на последната понятия за инверсна ингредиентна консуматорска
система* (inverse ingrediental consumptionary system), инверсна ингредиентна
стопанска система* (inverse ingrediental protoeconomic system), инверсна ингредиентна пазарно-икономическа система* (inverse ingrediental marketlyeconomic system) и инверсна ингредиентна финансово-пазарноикономическа система* (inverse ingrediental financially-marketly-economic
system). Общо за всички тях е понятието за инверсна ингредиентна поддържаща система* (inverse ingrediental sustenance /sustaining/ system) (за инверсна ингредиентна система при поддържането).

ИНВЕРСНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (inverse
ingrediental economic system) (ки) – във:
инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система;
инверсна верижна абстрактна ингредиентна икономическа система
(вж. верижна абстрактна ингредиентна икономическа система);
инверсна верижна ингредиентна икономическа система (вж. верижна
ингредиентна икономическа система);
инверсна ингредиентна икономическа система.
ИНВЕРСНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИОННОСТ* (inverse ingrediental economic transformationality) (*) – свойство на
инверсната ингредиентна икономическа система да трансформира (да преобразува) входните инверсни икономически ингредиенти* (input inverse
economic ingredients) [те са форма на проявление на входното инверсно ингредиентно икономическо богатство* (input inverse ingrediental economic
wealth)] в изходни инверсни икономически ингредиенти* (output inverse
economic ingredients) [те са форма на проявление на изходното инверсно инг213
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редиентно икономическо богатство* (output inverse ingrediental economic
wealth)], както и обратното – да трансформира изходните във входни икономически ингредиенти от този тип; една от съставките на ингредиентната икономическа атрибутивност, една от разновидностите на ингредиентната икономическа трансформационност и едно от проявленията на ингредиентната
икономическа обратимост. Специфично за това свойство е наличието на инверсно ингредиентно икономическо преобразование* (inverse ingrediental
economic transformation), инверсно ингредиентно икономическо изображение* (inverse ingrediental economic mapping), инверсен ингредиентен икономически оператор* (inverse ingrediental economic operator) и инверсно ингредиентно икономическо съответствие* (inverse ingrediental economic
correspondence).
ИНВЕРСНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ
(inverse intensity of the economic essence) (ки) – във:
инверсна феноменна интензивност на икономическата същност (същото
като феноменна интензивност на икономическата същност);
пределна инверсна феноменна интензивност на икономическата същност
(същото като пределна феноменна интензивност на икономическата същност);
средна инверсна феноменна интензивност на икономическата същност
(същото като средна феноменна интензивност на икономическата същност).
ИНВЕРСНА КРЕАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ (inverse
creative economic elasticity) (*) – относителна икономическа величина, която
при постоянни други условия показва с колко процента се променя изходният
икономически ингредиент на инверсната ингредиентна икономическа система [изходният инверсен икономическия ингредиент* (output inverse
economic ingredient)] при един процент промяна на входния икономически ингредиент на същата система [на входния инверсен икономически ингредиент*
(input inverse economic ingredient)]; едно от проявленията и един от измерителите на инверсната ингредиентна икономическа реагируемост, както и разновидност на инверсната икономическа еластичност. Представлява съотношение между пределната инверсна икономическа креативност* (marginal
inverse economic creativity) и средната инверсна икономическа креативност* (average inverse economic creativity) при разглежданата икономическа
система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНВЕРСНА КРЕАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(inverse creative economic sensitivity) – същото като инверсна икономическа
креативност.
ИНВЕРСНА КРЕАТИВНОСТ НА ВХОДНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (inverse creativity of the input economic ingredient) (ки) – във:
инверсна входна креативност на входния икономически ингредиент (същото като входна креативност на входния икономически ингредиент);
пределна инверсна входна креативност на входния икономически ингредиент (същото като пределна входна креативност на входния икономически ингредиент);
средна инверсна входна креативност на входния икономически ингредиент (същото като средна входна креативност на входния икономически
ингредиент).
ИНВЕРСНА КРЕАТИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ
(inverse creativity of the economic ingredient) (ки) – във:
инверсна входна креативност на входния икономически ингредиент (същото като входна креативност на входния икономически ингредиент);
пределна инверсна входна креативност на входния икономически ингредиент (същото като пределна входна креативност на входния икономически ингредиент);
средна инверсна входна креативност на входния икономически ингредиент (същото като средна входна креативност на входния икономически
ингредиент).
ИНВЕРСНА КРИВА НА ПАЗАРНОТО ПРЕДЛАГАНЕ* (inverse market
supply curve) (в микр.) (*) – графичен израз на инверсната функция на пазарното предлагане (в микр.). Нейна разновидност е инверсната крива на пазарното продуктово предлагане (в микр.). Ако не е посочено друго, под инверсна
крива на пазарното предлагане обикновено се подразбира инверсната крива на
пазарното продуктово предлагане.
ИНВЕРСНА КРИВА НА ПАЗАРНОТО ПРЕДЛАГАНЕ (inverse market
supply curve) (ки) – във:
инверсна крива на пазарното предлагане (в микр.);
инверсна крива на пазарното продуктово предлагане (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНВЕРСНА КРИВА НА ПАЗАРНОТО ПРОДУКТОВО ПРЕДЛАГАНЕ*
(inverse market product supply curve) (в микр.) (*) – графичен израз на инверсната функция на пазарното продуктово предлагане (в микр.). Разновидност е
на инверсната крива на пазарното предлагане (в микр.).
ИНВЕРСНА КРИВА НА ПАЗАРНОТО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ*
(inverse market product demand curve) (в микр.) – пазарна крива на продуктово
търсене (в микр.), представена чрез инверсна функция на пазарното продуктово търсене (в микр.). При нея цената е функцията, а пазарното продуктово
търсене – аргументът.
ИНВЕРСНА КРИВА НА ПАЗАРНОТО ТЪРСЕНЕ* (inverse market demand
curve) (в микр.) – пазарна крива на търсенето (в микр.), представена чрез инверсна функция на пазарното търсене. При нея цената е функцията, а пазарното търсене – аргументът. Ако не е посочено друго, под инверсна крива на пазарното търсене (в микр.) се подразбира инверсната крива на пазарното продуктово търсене (в микр.), която е нейна разновидност.
ИНВЕРСНА КРИВА НА ПАЗАРНОТО ТЪРСЕНЕ (inverse market demand
curve) (ки) – във:
инверсна крива на пазарното продуктово търсене (в микр.);
инверсна крива на пазарното търсене (в микр.).
ИНВЕРСНА КРИВА НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ (inverse product
demand curve) (ки) – във:
инверсна крива на пазарното продуктово търсене (в микр.).
ИНВЕРСНА МАТРИЦА (inverse matrix) – вж. матрица.
ИНВЕРСНА ОПРЕДМЕТЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ
(inverse objectificativity of the economic phenomenon) (ки) – във:
инверсна същностна опредметеност на икономическото явление (същото
като същностна опредметеност на икономическото явление);
пределна инверсна същностна опредметеност на икономическото явление (същото като пределна същностна опредметеност на икономическото
явление);
средна инверсна същностна опредметеност на икономическото явление
(същото като средна същностна опредметеност на икономическото явление).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНВЕРСНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ (inverse productivity of the economic result) (ки) – във:
инверсна ресурсна производителност на икономическия резултат (същото като ресурсна производителност на икономическия резултат);
пределна инверсна ресурсна производителност на икономическия резултат (същото като пределна ресурсна производителност на икономическия резултат);
средна инверсна ресурсна производителност на икономическия резултат
(същото като средна ресурсна производителност на икономическия резултат).
ИНВЕРСНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕСУРС* (inverse
costness of the economic resource) (ки) – във:
инверсна резултатна разходност на икономическия ресурс (същото като
резултатна разходност на икономическия ресурс);
пределна инверсна резултатна разходност на икономическия ресурс (същото като пределна резултатна разходност на икономическия ресурс);
средна инверсна резултатна разходност на икономическия ресурс (същото като средна резултатна разходност на икономическия ресурс).
ИНВЕРСНА РЕЗУЛТАТНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РЕСУРС* (inverse resultive costness of the economic resource) – същото като
резултатна разходност на икономическия ресурс.
ИНВЕРСНА РЕЗУЛТАТНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РЕСУРС* (inverse resultive costness of the economic resource) (ки) – във:
инверсна резултатна разходност на икономическия ресурс (същото като
резултатна разходност на икономическия ресурс);
пределна инверсна резултатна разходност на икономическия ресурс (същото като пределна резултатна разходност на икономическия ресурс);
средна инверсна резултатна разходност на икономическия ресурс (същото като средна резултатна разходност на икономическия ресурс).
ИНВЕРСНА РЕСУРСНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ* (inverse resource productivity of the economic result) – същото като ресурсна производителност на икономическия резултат.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНВЕРСНА РЕСУРСНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ (inverse resource productivity of the economic result) (ки) –
във:
инверсна ресурсна производителност на икономическия резултат (същото като ресурсна производителност на икономическия резултат);
пределна инверсна ресурсна производителност на икономическия резултат (същото като пределна ресурсна производителност на икономическия резултат);
средна инверсна ресурсна производителност на икономическия резултат
(същото като средна ресурсна производителност на икономическия резултат).
ИНВЕРСНА СЪЩНОСТНА ОПРЕДМЕТЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ* (inverse essential objectificativity of the economic
phenomenon) – същото като същностна опредметеност на икономическото
явление.
ИНВЕРСНА СЪЩНОСТНА ОПРЕДМЕТЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ (inverse essential objectificativity of the economic
phenomenon) (ки) – във:
инверсна същностна опредметеност на икономическото явление (същото
като същностна опредметеност на икономическото явление);
пределна инверсна същностна опредметеност на икономическото явление (същото като пределна същностна опредметеност на икономическото
явление);
средна инверсна същностна опредметеност на икономическото явление
(същото като средна същностна опредметеност на икономическото явление).
ИНВЕРСНА СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА* (inverse essentially-stratified economic system), същностнофеноменна икономическа система, (*) – такава формулировка S(ef− ) es на някаква зададена зададената същностно-стратифицирана икономическа система Sesfe , при която (формулировка) зависимостта между входния икономически ингредиент (същностното икономическо богатство, изходното същностно-стратификационно икономическо богатство) e и изходния икономически ингредиент (феноменното икономическо богатство, входното същностно-стратификационно икономическо богатство) (вж. същностностратифицирана икономическа система) f на инверсната система (наричана

218

218

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ощи обратна) Sef( − ) es се разглежда в посока от изходния икономически ингредиент e към входния икономически ингредиент f на зададената същностностратифицирана икономическа система Sesfe , т.е. в посока от икономическата
същност e към икономическото явление f. Тук има идентичност между входа
на зададената система и изходния икономически ингредиент на инверсната
система, както и идентичност между изхода на зададената система и входния
икономически ингредиент на инверсната система. С други думи икономическата същност e е входният икономически ингредиент на инверсната система
Sef( − )es , а икономическото явление f е изходният икономически ингредиент на
същата тази инверсна система. Инверсната същностно-стратифицирана (т.е.
същностно-феноменната) икономическа система S(ef− ) es е онагледена на фиг. 1.
Тя е обратна на началната същностно-стратифицирана икономическа система. В нея се извършва инверсно същностно-стратификационно икономическо преобразование* (inverse essentially-stratificational economic
transformation) [т.е. същностно-феноменно икономическо преобразование*
(essential-phenomenal economic transformation)], което е разновидност на пообщото понятие за същностно-стратификационно икономическо преобразование. Инверсната същностно-стратифицирана икономическа система се представя от инверсното същностно-стратификационно ингредиентно операторно уравнение* (inverse essentially-stratificational ingrediental operatorial
equation)
S(ef− ) rs ≡ { f = I ( − ) ef (e)},
респ. от инверсното същностно-стратификационно икономическо изображение* (inverse essentially-stratificational economic mapping) I(–)ef : e → f, където e → f e инверсното същностно-стратификационно икономическо съответствие* (inverse essentially-stratificational economic correspondence), a I(–)ef
e операторът на инверсната същностно-стратифицирана икономическа система, т.е. е инверсният същностно-стратификационен икономическо оператор* (inverse essentially-stratificational economic operator). Последният е разновидност на по-общото понятие за същностно-стратификационен икономически оператор.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------e

I(–)ef

f

Фиг. 1. Инверсна същностностратифицирана (същностно-феноменна)
икономическа система

а. Феноменна интензивност на икономическата същност при инверсната същностно-стратифицирана икономическа система в условията
на линейно икономическо преобразование
Линейният инверсен същностно-стратификационен икономически
оператор* (linear inverse essentially-stratificational economic operator) I(–)ef линейно прилага (линейно оперира с) икономическата величина I(–)ef, която е феноменната интензивност на икономическата същност при инверсната същностно-стратифицирана (при същностно-феноменната) икономическа система
Sef( − )es , т.е. е инверсната феноменна интензивност на икономическата същност, която е разновидност на икономическата интензивност. Величината I(–
)ef показва какъв размер феноменен икономически ингредиент (чиято обща величина е f) съответствува на единица същностен икономически ингредиент
(чиято обща величина е e) в разглежданата инверсна същностностратифицирана икономическа система Sef( − )es . Инверсната феноменна интензивност I(–)ef на същностния икономически ингредиент e е реализация на инверсния същностно-стратификационен икономически оператор I(–)ef. Тя е показана на фиг. 2. Началната същностна интензивност на икономическото явление и инверсната феноменна интензивност на икономическата същност са разновидности на по-общото понятие за икономическа интензивност при зададената същностно-стратифицирана икономическа система Sesfe .

е

I(–)ef

f

Фиг. 2. Инверсна феноменна интензивност на икономическата същност при инверсната същностно-стратифицирана
икономическа система
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Линейният същностно-стратификационен икономически оператор I(–)ef при
инверсната същностно-стратифицирана икономическа система S(ef− ) es има найвече две разновидности – пропорционален и интегрален. Пропорционалният
инверсен
същностно-стратификационен
икономически
оператор*
(proportional inverse essentially-stratificational economic operator) [т.е. пропорционалният същностно-феноменен икономически оператор* (proportional
essential-phenomenal economic operator)] линейно прилага икономическата величина AI(–)ef, която е средната феноменна интензивност на икономическата
същност при инверсната същностно-стратифицирана икономическа система
Sef( − )es , т.е. е средната инверсна феноменна интензивност на икономическата

същност. Величината AI(–)ef показва средно какъв размер от феноменния икономически ингредиент (представен от величината f) се съответствува на единица същностен икономически ингредиент (представен от величината e) в системата Sef( − )es , т.е.
f = AI ( − ) ef e, респ . AI( − ) ef =

f
.
e

От своя страна интегралният инверсен същностно-стратификационен
икономически оператор* (integral inverse essentially-stratificational economic
operator) [т.е. интегралният същностно-феноменен икономически оператор* (integral essential-phenomenal economic operator)] линейно прилага икономическата величина MI(–)ef, която е пределната феноменна интензивност на
икономическата същност при инверсната същностно-стратифицирана икономическа система Sef( − )es , т.е. е пределната инверсна феноменна интензивност

на икономическата същност. Величината MI(–)ef показва нарастването (прираста) на феноменния икономически ингредиент f в системата Sef( − )es , породено
при постоянни други условия от единица нарастване на същностния икономически ингредиент e, т.е.
e0

f =

∫ MI ( − )ef de,

респ . MI ( − ) ef =

e =0

df
.
de

Пределната феноменна интензивност на икономическата същност MI(–)ef при
инверсната система Sef( − ) es е съотношението между диференциалното нарастване на феноменния икономически ингредиент f и диференциалното нарастване
на същностния икономически ингредиент e и е функция на e. Средната и пре-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------делната феноменна интензивност на икономическата същност AI(–)ef и MI(–)ef
при инверсната същностно-стратифицирана (т.е. при същностно-феноменната)
икономическа система Sef( − ) es са равни съответно на средната и пределната феноменна опредметеност на икономическата същност AK(–)ef и MK(–)ef при началната същностно-стратифицирана (т.е. при феноменно-същностната) икономическа система S(fe+ ) es . Средната и пределната феноменна интензивност на
икономическата същност AI(–)ef и MI(–)ef при инверсната същностностратифицирана икономическа система са разновидности на посоченото погоре по-общо понятие за феноменна интензивност на икономическата същност I(–)ef при същата тази инверсна същностно-стратифицирана икономическа
система, т.е. на понятието за инверсна феноменна интензивност на икономическата същност.
Пропорционалният начален същностно-стратификационен икономически оператор (вж. начална същностно-стратифицирана икономическа
система) и пропорционалният инверсен същностно-стратификационен икономически оператор са разновидности на по-общото понятие за пропорционален
същностно-стратификационен икономически оператор на зададената същностно-стратифицирана икономическа система Sesfe . Ето защо средната начална същностна интензивност на икономическото явление и средната инверсна
феноменна интензивност на икономическата същност са разновидности на пообщото понятие за средна икономическа интензивност (или просто – за
средна интензивност) при зададената същностно-стратифицирана икономическа система Sesfe . От своя страна интегралният начален същностностратификационен икономически оператор (също) и интегралният инверсен
същностно-стратификационен икономически оператор са разновидности на
по-общото понятие за интегрален същностно-стратификационен икономически оператор при зададената същностно-стратифицирана икономическа
система Sesfe . Ето защо пределната начална същностна интензивност на икономическото явление и пределната инверсна феноменна интензивност на
икономическата същност са разновидности на по-общото понятие за пределна
икономическа интензивност (или просто – за пределна интензивност) при
зададената същностно-стратифицирана икономическа система Sesfe .
Съотношението между пределната и средната инверсна феноменна интензивност на икономическата същност е еластичността на икономическото явление към икономическата същност при инверсната същностно-стратифицирана
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(при същностно-феноменната) икономическа система Sef( − )es , т.е. е инверсната

еластичност на икономическото явление към икономическата същност EL(–
)ef. Тя се определя по формулата
EL ( − ) ef = MI ( − ) ef : AI ( − ) ef =

df f df de
: =
: .
de e
f e

При постоянни други условия инверсната еластичност от вида EL(–)ef показва с
колко процента се променя феноменният икономически ингредиент f при един
процент промяна на същностният икономически ингредиент e при инверсната
същностно-стратифицирана икономическа система Sef( − )es . Eластичността на
икономическото явление към икономическата същност EL(–)ef при инверсната
същностно-стратифицирана икономическа система S(ef− ) es е равна на еластичността на икономическото явление към икономическата същност EL(+)ef при
началната същностно-стратифицирана икономическа система S(fe+ ) es . Начална-

та еластичност на икономическото явление към икономическата същност и
инверсната еластичност на икономическото явление към икономическата същност са разновидности на по-общото понятие за еластичност на икономическото явление към икономическата същност ELef при зададената същностностратифицирана икономическа система Sesfe .
б. Същностна опредметеност на икономическото явление при инверсната същностно-стратифицирана икономическа система в условията
на линейно икономическо преобразование
На понятието за средна феноменна интензивност на икономическата същност AI(–)ef при инверсната същностно-стратифицирана (икономическа система
Sef( − ) es се съпоставя реципрочното на него понятие за средна същностна оп-

редметеност на икономическото явление (на феноменния икономически ингредиент) AK(–)fe при инверсната същностно-стратифицирана икономическа
система Sef( − )es , т.е. понятието за средна инверсна същностна опредметеност
на икономическото явление. Величината AK(–)fe показва средно какъв размер
същностен икономически ингредиент (чиято обща величина е e) съответствува
на единица феноменен икономически ингредиент (чиято обща величина е f) на
инверсната система, т.е.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------e
e = AK ( − ) fe f , респ . AK ( − ) fe = .
f
Тъй като средната феноменна интензивност на икономическото явление и
средната същностна опредеметеност икономическото явление при инверсната
същностно-стратифицирана икономическа система S(ef− ) es са взаимно реципрочни икономически величини, тяхното произведение е равно на единица, т.е.
AI(–)ef.AK(–)fe = 1. Средната начална феноменна опредметеност на икономическия резултат и средната инверсна същностна опредметеност на икономическото явление са разновидности на по-общото понятие за средна икономическа опредметеност при зададената същностно-стратифицирана икономическа система Sesfe .
От своя страна на понятието за пределна феноменна интензивност на икономическата същност MI(–)ef при инверсната същностно-стратифицирана икономическа система Sef( − ) es се съпоставя реципрочното на него понятие за пре-

делна същностна опредметеност на икономическото явление (на феноменния
икономически ингредиент) MK(–)fe при инверсната същностно-стратифицирана
икономическа система Sef( − )es , т.е. понятието за пределна инверсна същностна
опредметеност на икономическото явление. Величината MK(–)fe показва нарастването (прираста) на същностният икономически ингредиент e, което
при постоянни други условия съответствува на единица нарастване на феноменния икономически ингредиент f при инверсната система, т.е.
f0

e=

∫ MK ( −) fe df ,

респ . MK ( − ) fe =

f =0

de
.
df

Пределната същностна опредметеност на икономическото явление MK(–)fe на
инверсната система Sef( − ) es е съотношението между диференциалното нарастване на същностния икономическия ингредиент e и диференциалното нарастване
на феноменния икономически ингредиент f и е функция на f. Тъй като пределната феноменна интензивност на икономическата същност и пределната същностна опредметеност на икономическото явление при инверсната същностностратифицирана икономическа система S(ef− ) es са взаимно реципрочни икономически величини, тяхното произведение е равно на единица, т.е. MI(–)ef.MK(–)fe
= 1. Пределната начална феноменна опредметеност на икономическата същност и пределната инверсна същностна опредметеност на икономическото яв-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ление са разновидности на по-общото понятие за пределна икономическа опредметеност при зададената същностно-стратифицирана икономическа система Sesfe .
Средната и пределната същностна опредметеност на икономическото явление AK(–)fe и MK(–)fe при инверсната същностно-стратифицирана икономическа система Sef( − ) es са равни съответно на средната и пределната същностна
интензивност на икономическото явление AI(+)fe и MI(+)fe при началната същностно-стратифицирана икономическа система S(fe+ ) es . Средната и пределната
същностна опредметеност на икономическото явление AK(–)fe и MK(–)fe при инверсната същностно-стратифицирана икономическа система S(ef− ) es са разно-

видности на по-общото понятие за същностна опредметеност на икономическото явление K(–)fe при същата тази инверсна същностно-стратифицирана
икономическа система Sef( − )es , т.е. на понятието за инверсна същностна опредметеност на икономическото явление K(–)fe. Тя демонстрирана на фиг. 3.
Понятията за начална феноменна опредметеност на икономическата същност и
инверсна същностна опредметеност на икономическото явление са разновидности на по-общото понятие за икономическа опредметеност при зададената същностно-стратифицирана икономическа система Sesfe .

е

K(–)fe

f

Фиг. 3. Инверсна същностна опредметеност на икономическото явление при инверсната същностно-стратифицирана
икономическа система

Съотношението между пределната и средната инверсна същностна опредметеност на икономическото явление е еластичността на икономическата
същност към икономическото явление при инверсната същностностратифицирана икономическа система Sef( − )es , т.е. е инверсната еластичност

на икономическата същност към икономическото явление EL(–)fe. Тя се определя по формулата
EL ( − ) fe = MK ( − ) fe : AK ( − ) fe =
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------При постоянни други условия инверсната еластичност от вида EL(–)fe показва с
колко процента се променя същностния икономически ингредиент e при един
процент промяна на феноменния икономически ингредиент f. Еластичността
на икономическата същност към икономическото явление при инверсната
същностно-стратифицирана икономическа система S(ef− ) es е равна на еластичността на икономическата същност към икономическото явление при началната същностно-стратифицирана икономическа система S(fe+ ) es . Началната елас-

тичност на икономическата същност към икономическото явление и инверсната еластичност на икономическата същност към икономическото явление са
разновидности на по-общото понятие за еластичност на икономическата
същност към икономическото явление ELfe при зададената същностностратифицирана икономическа система Sesfe .
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
инверсна същностно-стратифицирана икономическа система се конституират
още и съответстващите на последната понятия за инверсна същностностратифицирана консуматорска система* (inverse essentially-stratificational
consumptionary system), инверсна същностно-стратифицирана стопанска
система* (inverse essentially-stratificational protoeconomic system), инверсна
същностно-стратифицирана пазарно-икономическа система* (inverse
essentially-stratificational marketly-economic system) и инверсна същностностратифицирана финансово-пазарно-икономическа система* (inverse essentially-stratificational financially-marketly-economic system). Общо за всички
тях е понятието за инверсна същностно-стратифицирана поддържаща система* (inverse essentially-stratified sustenance /sustaining/ system) (инверсна
същностно-стратифицирана система при поддържането).
ИНВЕРСНА СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА (inverse essentially-stratified economic system) (ки) – във:
инверсна верижна същностно-стратифицирана икономическа система (вж. верижна същностно-стратифицирана икономическа система);
инверсна същностно-стратифицирана икономическа система.
ИНВЕРСНА ФЕНОМЕННА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ* (inverse phenomenal intensity of the economic essence) – същото като феноменна интензивност на икономическата същност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНВЕРСНА ФЕНОМЕННА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ (inverse phenomenal intensity of the economic essence) (ки) –
във:
инверсна феноменна интензивност на икономическата същност (същото
като феноменна интензивност на икономическата същност);
пределна инверсна феноменна интензивност на икономическата същност
(същото като пределна феноменна интензивност на икономическата същност);
средна инверсна феноменна интензивност на икономическата същност
(същото като средна феноменна интензивност на икономическата същност).
ИНВЕРСНА ФУНКЦИЯ НА ПАЗАРНОТО ПРЕДЛАГАНЕ* (inverse market
supply function) (в микр.) (*) – зависимост между пазарното предлагане (в
микр.) на определен икономически ингредиент (производствен икономически
фактор или икономически продукт) и пазарната цена на ингредиента, представена като обратна (инверсна) функция на пазарната цена от пазарното предлагане на ингредиента (пазарната цена е функцията, а пазарното предлагане на
ингредиента е аргументът). Нейна разновидност е инверсната функция на пазарното продуктово предлагане (в микр.). Ако не е посочено друго, под инверсна функция на пазарното предлагане се подразбира инверсната функция
на пазарното продуктово предлагане.
ИНВЕРСНА ФУНКЦИЯ НА ПАЗАРНОТО ПРЕДЛАГАНЕ (inverse market
supply function) (ки) – във:
инверсна функция на пазарното предлагане (в микр.);
инверсна функция на пазарното продуктово предлагане (в микр.).
ИНВЕРСНА ФУНКЦИЯ НА ПАЗАРНОТО ПРОДУКТОВО ПРЕДЛАГАНЕ* (inverse market product supply function) (в микр.) (*) – зависимост между
пазарното продуктово предлагане (в микр.) и пазарната цена на икономическия продукт (и пазарната продуктова цена), представена като обратна (инверсна) функция на пазарната цена от пазарното продуктово предлагане (пазарната цена е функцията, а пазарното продуктово предлагане е аргументът).
Разновидност е на инверсната функция на пазарното предлагане (в микр.).
ИНВЕРСНА ФУНКЦИЯ НА ПАЗАРНОТО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ*
(inverse market product demand function) (в микр.) – математическа форма на
зависимостта между пазарното продуктово търсене (в микр.) и продуктова227
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та цена, в която цената е функцията, а пазарното продуктово търсене – аргументът.
ИНВЕРСНА ФУНКЦИЯ НА ПАЗАРНОТО ТЪРСЕНЕ* (inverse market
demand function) (в микр.) – математическа форма на зависимостта между пазарното търсене (в микр.) на определен ингредиент и цената на ингредиента,
в която цената е функцията, а пазарното търсене – аргументът. Ако не е посочено друго, под инверсна функция на пазарното търсене (в микр.) се подразбира инверсната функция на пазарното продуктово търсене (в микр.), която е
нейна разновидност.
ИНВЕРСНА ФУНКЦИЯ НА ПАЗАРНОТО ТЪРСЕНЕ (inverse market
demand function) (ки) – във:
инверсна функция на пазарното продуктово търсене (в микр.);
инверсна функция на пазарното търсене (в микр.).
ИНВЕРСНА ФУНКЦИЯ НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ (inverse product
demand function) (ки) – във:
инверсна функция на пазарното продуктово търсене (в микр.).
ИНВЕРСНО АБСТРАКТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
(inverse abstract economic transformation) (ки) – във:
инверсно абстрактно ингредиентно икономическо преобразование
(вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
линейно инверсно абстрактно ингредиентно икономическо преобразование (вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система).
ИНВЕРСНО АБСТРАКТНО ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ* (inverse abstract ingrediental economic transformation) – вж.
инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система.
ИНВЕРСНО АБСТРАКТНО ИНГРЕДИЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ (inverse abstract ingrediental economic transformation) (ки) –
във:
инверсно абстрактно ингредиентно икономическо преобразование
(вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
линейно инверсно абстрактно ингредиентно икономическо преобразование (вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНВЕРСНО ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ* (inverse reproductional economic transformation), резултатноресурсно икономическо преобразование, –вж. инверсна възпроизводствена
икономическа система.
ИНВЕРСНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ (inverse economic
transformation) (ки) – във:
инверсно абстрактно ингредиентно икономическо преобразование
(вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
инверсно възпроизводствено икономическо преобразование (вж. инверсна възпроизводствена икономическа система);
инверсно същностно-стратификационно икономическо преобразование (вж. инверсна същностно-стратифицирана икономическа система);
линейно инверсно абстрактно ингредиентно икономическо преобразование (вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система).
ИНВЕРСНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ* (inverce economic
correspondence) – същото като инволюция на икономическото съответствие.
Вж. и икономическо съответствие.
ИНВЕРСНО СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ* (inverse essentially-stratificational economic
transformation), същностно-феноменно икономическо преобразование, – вж.
инверсна същностно-стратифицирана икономическа система.
ИНВЕРТОР В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (invertor /not-circuit, notgate/ in the economic system) – подсистема (респ. звено) в икономическата
система с един вход и с един изход, при което изходно въздействие възниква
само тогава, когато отсъствува входно въздействие. Реализира логическото
икономическо отрицание.
ИНВЕСТИРАНЕ (investing; investment) (кд) – във:
пределна склонност към инвестиране (в макр.) (същото като пределна
склонност към независимо инвестиране (в макр.));
пределна склонност към независимо инвестиране (в макр.);
склонност към инвестиране (в макр.);
склонност към независимо инвестиране (в макр.);
склонност към инвестиране (в микр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНВЕСТИТОР (investor) (кд) – във:
институционален инвеститор (в макр.).
ИНВЕСТИЦИИ (investment) (в макр.) – една от формите на инжекциите (в
макр.) и една от съставните части на крайния продукт (в макр.) [респ. на
брутния вътрешен продукт (в макр.) или на брутния национален продукт (в
макр.)]; най-общо – разходи (във вид на вложения) за възстановяване на изхабените капиталови блага и за нарастване на авансирания капитал в бизнеса.
Приемат формата на инвестиционни блага за възстановяване [инвестиции за
възстановяване (в макр.)] и на нетни инвестиционни блага. Техни разновидности са брутните инвестиции (в макр.) и нетните инвестиции (в макр.).
Брутните инвестиции (в макр.) [брутните инвестиционни блага (в макр.)] са
сумата от инвестициите за възстановяване (в макр.) и нетните инвестиции (в
макр.).
ИНВЕСТИЦИИ (investment) (кд) – във:
автономни инвестиции (в макр.);
зависими инвестиции (в макр.);
закон за намаляващата пределна възвръщаемост на инвестициите (в
макр.);
инвестиции (в макр.);
инвестиции в човешки капитал (в микр.);
инвестиции за възстановяване (в макр.);
инвестиционно-бюджетен мултипликатор на автономното продуктово
търсене с включени инвестиции (в макр.);
индуцирани инвестиции (в макр.);
кейнсианска функция на независимите инвестиции (в макр.);
коефициент на зависимите инвестиции (в макр.) (същото като мощност
на акселератора (в макр.));
крива “инвестиции – спестявания при относителен комплексен паритет” (в межд.);
крива “инвестиции – спестявания” (в макр.) (същото като крива IS (в
макр.));
крива на инвестициите (в макр.);
крива на независимите инвестиции (в макр.);
крива на осъвременената стойност на инвестициите (в макр.) (същото
като крива на стойността на инвестициите (в макр.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива на осъвременената стойност на независимите инвестиции (същото като крива на стойността на независимите инвестиции (в макр.));
крива на пределната възвръщаемост на инвестициите (в макр.);
крива на пределната възвръщаемост на независимите инвестиции (в
макр.);
крива на стойността на инвестициите (в макр.);
крива на стойността на независимите инвестиции (в макр.);
независими инвестиции (в макр.);
неокласическа функция на независимите инвестиции (в макр.);
осъвременена стойност на инвестициите (в макр.);
осъвременена стойност на независимите инвестиции (в макр.);
пределна възвръщаемост на инвестициите (в макр.);
пределна възвръщаемост на независимите инвестиции (в макр.);
преки инвестиции (в межд.);
преки чуждестранни инвестиции (в межд.);
преки чуждестранни производствени инвестиции (в межд.);
равенство между спестяванията и инвестициите (в макр.);
стимулирани инвестиции (в макр.) (същото като индуцирани инвестиции
(в макр.));
функция на инвестициите (в макр.) (същото като функция на инвестиционното търсене (в макр.));
функция на независимите инвестиции (в макр.) (същото като функция на
независимото инвестиционно търсене (в макр.));
чуждестранни инвестиции (в межд.);
чуждестранни портфейлни инвестиции (в межд.).
ИНВЕСТИЦИИ В ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ (investment in human capital) (в
микр.) – времето и благата, които се влагат за придобиването на образование
и на професионален опит на индивида [т.е. за създаването на неговия човешки
капитал (в микр.)].
ИНВЕСТИЦИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (recovery investment) (в макр.) –
част от брутните инвестиции (в макр.), които се правят, за да се възстанови в
същия размер изхабеният основен капитал (в макр.) при производството на
продукта. Представляват разликата между брутните инвестиции (в макр.) и
нетните инвестиции (в макр.). Вж. инвестиции (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНВЕСТИЦИОНЕН КАПАН НА КЕЙНС, ДЖ. (Keynes investment trap) (в
макр.) – вж. ликвиден капан на Дж. Кейнс при цикличен подем (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ (investment mechanism) (ки) – във:
инвестиционен мултипликационен механизъм (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОНЕН МОДЕЛ НА ЕДИНИЧНОТО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ* (investment model of
the single macroeconomic product-market equilibrium) (в макр.) (*) – функционална форма, изразяваща равенството между агрегатното търсене (в макр.) и
агрегатното предлагане (в макр.) на макроикономическия продуктов пазар (в
макр.), както и равенството между средните равнища на търсените и предлаганите цени на този пазар [вж. дефлатор (в макр.)], при положение че в агрегатното продуктово търсене са включени само потребителското търсене (в
макр.) и инвестиционното търсене (в макр.) [вж. елементи на агрегатното
продуктово търсене (в макр.)].
ИНВЕСТИЦИОНЕН МОДЕЛ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКОТО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (investment model of the macroeconomic market
equilibrium) (ки) – във:
инвестиционен модел на единичното макроикономическо продуктовопазарно равновесие (в макр.);
инвестиционен модел на общото макроикономическо пазарно равновесие
(в макр.).
ИНВЕСТИЦИОНЕН МОДЕЛ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКОТО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (investment model of macroeconomic
product-market equilibrium) (в макр.) – уравнение на макроикономическото
продуктовопазарно равновесие, когато в агрегатното продуктово търсене (в
макр.) са включени само потребителското търсене (в макр.) и инвестиционното търсене (в макр.) на бизнеса. Същото като опростен модел на Дж.
Кейнс (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОНЕН МОДЕЛ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКОТО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО
РАВНОВЕСИЕ
(investment
model
of
the
macroeconomic product-market equilibrium) (ки) – във:
инвестиционен модел на единичното макроикономическо продуктовопазарно равновесие (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инвестиционен модел на макроикономическо продуктовопазарно равновесие (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОНЕН МОДЕЛ НА ОБЩОТО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО
ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ* (investment model of the general macroeconomic
market equilibrium) (в макр.) (*) – взаимосвързана система от математически
форми, изразяваща във взаимодействие равенствата между агрегатното търсене (в макр.) и агрегатното предлагане (в макр.) на всички макроикономически пазари (в макр.) (продуктовия, трудовия, капиталовия и паричния), както
и равенствата между средните равнища на търсените и предлаганите цени на
тези пазари [вж. дефлатор (в макр.)], при положение че в агрегатното продуктово търсене са включени само потребителското търсене (в макр.) и инвестиционното търсене (в макр.) [вж. елементи на агрегатното продуктово
търсене (в макр.)].
ИНВЕСТИЦИОНЕН МУЛТИПЛИКАТОР (investment multiplier) (в макр.) –
въведен от Дж. Кейнс мултипликатор (в макр.), който изразява отношението
между нарастването на дохода (в макр.) [респ. на брутния вътрешен продукт (в
макр.)] и нарастването на автономното продуктово търсене (в макр.), при
положение че в зависимото продуктово търсене (в макр.) е включено само
зависимото потребление (в макр.); вид мултипликатор на автономното продуктово търсене (в макр.), при който пределната склонност към самоизразходване на дохода (в межд.) [същото като пределна склонност към зависимо
продуктово търсене (в межд.)] отразява само пределната склонност към
потребление (в макр.). Същото е като инвестиционен мултипликатор на
автономното продуктово търсене* (investment multiplier of the autonomous
product demand) (в макр.). Според обхвата на независимото продуктово търсене (в макр.) негови подразновидности са (1) инвестиционният мултипликатор на автономното продуктово търсене с включено автономно потребление (в макр.) [когато в независимото продуктово търсене е включено само автономното потребление (в макр.)], (2) инвестиционният мултипликатор на
автономното продуктово търсене с включени инвестиции (в макр.) [когато в
независимото продуктово търсене са включени само автономното потребление (в макр.) и инвестиционното търсене (в макр.)], (3) инвестиционният
мултипликатор на автономното продуктово търсене с включени правителствени разходи (в макр.) [когато в независимото продуктово търсене са включени само автономното потребление (в макр.), инвестиционното търсене (в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------макр.) и правителственото търсене (в макр.)] и (4) инвестиционният мултипликатор на автономното продуктово търсене с включен износ (в макр.)
[когато в независимото продуктово търсене са включени автономното потребление (в макр.), инвестиционното търсене (в макр.), правителственото
търсене (в макр.) и износът (в макр.)]. Един от частните случаи на инвестиционния мултипликатор е инвестиционният мултипликатор на инвестиционното търсене (в макр.), който изразява отношението между нарастването на дохода (в макр.) [респ. на брутния вътрешен продукт (в макр.)] и нарастването
на независимите инвестиции (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОНЕН МУЛТИПЛИКАТОР (investment multiplier) (ки) – във:
динамичен инвестиционен мултипликатор (в макр.);
инвестиционен мултипликатор (в макр.);
инвестиционен мултипликатор на автономното продуктово търсене с
включено автономно потребление (в макр.);
инвестиционен мултипликатор на автономното продуктово търсене с
включени инвестиции (в макр.);
инвестиционен мултипликатор на автономното продуктово търсене с
включени правителствени разходи (в макр.);
инвестиционен мултипликатор на автономното продуктово търсене с
включен износ (в макр.);
инвестиционен мултипликатор на инвестиционното търсене (в макр.);
инвестиционен мултипликатор на Кейнс, Дж. (в макр.) (същото като инвестиционен мултипликатор на инвестиционното търсене (в макр.));
линеен динамичен инвестиционен мултипликатор (в макр.);
статичен инвестиционен мултипликатор (в макр.);
чиста теория на инвестиционния мултипликатор (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОНЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА АВТОНОМНОТО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ (investment autonomous product demand multiplier) (ки)
– във:
инвестиционен мултипликатор на автономното продуктово търсене с
включено автономно потребление (в макр.);
инвестиционен мултипликатор на автономното продуктово търсене с
включени инвестиции (в макр.);
инвестиционен мултипликатор на автономното продуктово търсене с
включени правителствени разходи (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инвестиционен мултипликатор на автономното продуктово търсене с
включен износ (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОНЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА АВТОНОМНОТО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕН ИЗНОС* (investment autonomous product demand muitiplier with export) (в макр.), мултипликатор на автономното
продуктово търсене с включен износ (в межд.), – инвестиционен мултипликатор (в макр.), който изразява съотношението между прираста на дохода (в
макр.) [респ. на брутния вътрешен продукт (в макр.)] и прираста на автономното продуктово търсене (в макр.), при положение че последното включва
автономното потребление (в макр.), инвестиционното търсене (в макр.),
правителственото търсене (в макр.) и износа (в макр.) [което като цяло е автономното продуктово търсене с включен износ (в макр.)], а пределната
склонност към самоизразходване на дохода (в межд.) [същото като пределна
склонност към зависимо продуктово търсене (в межд.)] отразява само пределната склонност към потребление (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОНЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА АВТОНОМНОТО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ* (investment
autonomous product demand muitiplier with investment) (в макр.) – инвестиционен мултипликатор (в макр.), който изразява съотношението между прираста
на дохода (в макр.) [респ. на брутния вътрешен продукт (в макр.)] и прираста
на автономното продуктово търсене (в макр.), при положение че последното
включва само автономното потребление (в макр.) и инвестиционното търсене (в макр.) [което като цяло е автономното продуктово търсене с включени
инвестиции (в макр.)], а пределната склонност към самоизразходване на дохода (в макр.) [същото като пределна склонност към зависимо продуктово
търсене (в макр.)] отразява само пределната склонност към потребление (в
макр.).
ИНВЕСТИЦИОНЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА АВТОНОМНОТО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕНИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ РАЗХОДИ*
(investment autonomous product demand muitiplier with government expenditure)
(в макр.) – инвестиционен мултипликатор (в макр.), който изразява съотношението между прираста на дохода (в макр.) [респ. на брутния вътрешен продукт (в макр.)] и прираста на автономното продуктово търсене (в макр.), при
положение че последното включва само автономното потребление (в макр.),
инвестиционното търсене (в макр.) и правителственото търсене (в макр.)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[което като цяло е автономното продуктово търсене с включени правителствени разходи (в макр.)], а пределната склонност към самоизразходване на дохода (в макр.) [същото като пределна склонност към зависимо продуктово
търсене (в макр.)] отразява само пределната склонност към потребление (в
макр.).

ИНВЕСТИЦИОНЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА АВТОНОМНОТО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕНО АВТОНОМНО ПОТРЕБЛЕНИЕ*
(investment autonomous product demand muitiplier with autonomous cosumption)
(в макр.), мултипликатор на автономното потребление (в макр.), – инвестиционен мултипликатор (в макр.), който изразява съотношението между
прираста на дохода (в макр.) [респ. на брутния вътрешен продукт (в макр.)] и
прираста на автономното продуктово търсене (в макр.), при положение че
последното включва само автономното потребление (в макр.) [наречено автономно продуктово търсене с включено автономно потребление (в макр.)], а
пределната склонност към самоизразходване на дохода (в макр.) [същото като
пределна склонност към зависимо продуктово търсене (в макр.)] отразява само пределната склонност към потребление (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОНЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА ИНВЕСТИЦИОННОТО
ТЪРСЕНЕ* (investment muitiplier of the investment demand) (в макр.), инвестиционен мултипликатор на Дж. Кейнс (в межд.), – частен случай на инвестиционния мултипликатор на автономното продуктово търсене с включени инвестиции (в макр.). Изразява съотношението между прираста на дохода
(в макр.) [респ. на брутния вътрешен продукт (в макр.)] и прираста на независимите инвестиции (в макр.), като пределната склонност към самоизразходване на дохода (в макр.) [същото като пределна склонност към зависимо
продуктово търсене (в макр.)] отразява само пределната склонност към потребление (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОНЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА КЕЙНС, ДЖ. (Keynes
investment multiplier) (в макр.) – изведен от английския икономист Дж. Кейнс
вид мултипликатор (в макр.), който изразява съотношението между прираста
на равновесния доход (в макр.) [респ. на равновесния брутен вътрешен продукт (в макр.)] и прираста на независимите инвестиции (в макр.) на бизнеса.
Вид мултипликатор на автономното продуктово търсене (в макр.), който
показва с колко единици нараства доходът при единица нарастване на инвес-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тициите. Същото е като инвестиционен мултипликатор на инвестиционното
търсене (в макр.).

ИНВЕСТИЦИОНЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ (investment product demand multiplier) (ки) – във:
инвестиционен мултипликатор на автономното продуктово търсене с
включено автономно потребление (в макр.);
инвестиционен мултипликатор на автономното продуктово търсене с
включени инвестиции (в макр.);
инвестиционен мултипликатор на автономното продуктово търсене с
включени правителствени разходи (в макр.);
инвестиционен мултипликатор на автономното продуктово търсене с
включен износ (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОНЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕНО АВТОНОМНО ПОТРЕБЛЕНИЕ (investment product
demand muitiplier with autonomous cosumption) (ки) – във:
инвестиционен мултипликатор на автономното продуктово търсене с
включено автономно потребление (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОНЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ (investment product demand muitiplier
with investment) (ки) – във:
инвестиционен мултипликатор на автономното продуктово търсене с
включени инвестиции (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОНЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕНИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ РАЗХОДИ (investment product
demand muitiplier with government expenditure) (ки) – във:
инвестиционен мултипликатор на автономното продуктово търсене с
включени правителствени разходи (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОНЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕН ИЗНОС (investment product demand muitiplier with
export) (ки) – във:
инвестиционен мултипликатор на автономното продуктово търсене с
включен износ (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНВЕСТИЦИОНЕН МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ* (investment multiplier mechanism) (в макр.) – макроикономически итерационен механизъм на трансформиране на нарастването на независимите инвестиции (в
макр.) в нарастване на дохода (в макр.) [респ. на брутния вътрешен продукт
(в макр.)].
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПАЗАР (investment market) (в микр.) – вид капиталов
пазар (в микр.), на който се купуват и продават инвестиционни блага (в микр.)
[същото като капиталови блага (в микр.)]. Същото като пазар на капиталовите блага (в микр.).
ИНВЕСТИЦИОНЕН РАЗХОД (investment spending) (в макр.) – обобщена на
макроикономическо равнище годишна амортизация на инвестиционни (капиталови) вложения и плащаната лихва по направените заеми за тяхното закупуване. Същото е като инвестиционна издръжка (в макр.). Ако не е посочено
друго, под този израз обикновено се подразбира независимият инвестиционен
разход (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОНЕН РАЗХОД (I) (investment cost) (в микр.) – направен разход (в парично изражение) за покупка на инвестиция (в микр.).
ИНВЕСТИЦИОНЕН РАЗХОД (II) (investment spending) (в микр.), капиталов разход (в микр.), – сума от годишната амортизация на едно капиталово
вложение [което е определена инвестиция (в микр.)] на икономическата единица (в т.ч. и на фирмата) в микроикономиката и плащаната лихва по направения заем за неговото закупуване. Същото като инвестиционна издръжка
(investment expenditure) (в микр.) и като капиталова издръжка (capital expenditure) (в микр.) на икономическата единица. Негови разновидности са отделният инвестиционен разход* (single investment cost) (в микр.), индивидуалният инвестиционен разход (individual investment cost) (в микр.), фирменият инвестиционен разход (firm investment cost) (в микр.).
ИНВЕСТИЦИОНЕН РАЗХОД (investment cost) (ки) – във:
инвестиционен разход (I) (в микр.);
инвестиционен разход (II) (в микр.);
инвестиционен разход (в макр.);
крива на инвестиционния разход (в макр.);
крива на инвестиционния разход (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива на независимия инвестиционен разход (в макр.);
независим инвестиционен разход (в макр.);
фирмен инвестиционен разход (в микр.).
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА (investment bank) (в макр.) – същото като финансова компания (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОННА ИЗДРЪЖКА (investment spending) (в макр.) – същото
като инвестиционен разход (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОННА МУЛТИПЛИКАЦИЯ (investment multiplication) (ки) –
във:
коефициент на инвестиционната мултипликация (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОННА ТЕОРИЯ ЗА БИЗНЕС ЦИКЪЛА (investment theory of
business cycle) (в макр.) – икономическа теория, обосноваваща активната роля,
която движението на реалните инвестиции (в макр.) играе във формирането на
бизнес цикъла (в макр.), респ. на икономическия цикъл. Реализира се в кейнсианските, неокейнсианските и неокласическите схващания (теории) за икономическата динамика [вж. неокейнсиански теории за бизнес цикъла (в макр.), неокласически теории за бизнес цикъла (в макр.), неокласически синтез (в
макр.)]. Основните приноси в инвестиционната теория за цикъла правят неокейнсианците Елвин Хансен, Пол Самуелсън, Джон Хикс, Рагнар Фриш, Рихард Гудуин, Михал Калецки, Олбън Филипс и други, които обясняват механизма на цикличността на производството (в макр.) най-вече с взаимозависимостите между действието на мултипликатора (в макр.) и това на акселератора (в макр.). При този механизъм екзогенните промени в автономното
продуктово търсене (в макр.) [в т.ч. в независимите инвестиции (в макр.)]
предизвикват посредством механизма на инвестиционния мултипликатор (в
макр.) съответни промени в дохода (в макр.). Чрез механизма на акселератора
посочените промени в дохода от своя страна предизвикват промени в стимулираните, т.е. в зависимите инвестиции (в макр.). Последните посредством
инвестиционния мултипликационен механизъм водят до нови изменения в дохода. При наличието на закъсняващи реакции на макроикономическата система (в макр.) разглежданите изменения в равнището на дохода могат да приемат формата на колебателни движения. Условие за това е пределната склонност към потребление (в макр.) и мощността на акселерацията (в макр.) да
не са особено големи и да са сравнително близки до единица. Тогава еднок239
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ратното нарастване на автономните инвестиции (в макр.) включва механизма
на съвместното действие на мултипликатора и акселератора (в макр.) и поражда относително равномерни и относително дълго продължаващи във времето колебания на дохода. Според принципа на мултипликацията доходът може да нараства само при постоянно нарастване на инвестициите (в макр.). Затова пък според принципа на акселерацията (в макр.) нарастване на инвестициите има, когато постоянно нараства самият доход, което пък от своя страна
(според инвестиционния мултипликатор) се обуславя от прогресивния растеж
на самите инвестиции. Именно само когато пределната склонност към потребление и мощността на акселератора са на сравнително ниско равнище, щото да
не пораждат постоянно нарастване на дохода, може след първоначалния тласък на нарасналите автономни инвестиции да се очаква намаляване на темповете на нарастване на брутните инвестиции (в макр.). Посоченото намаление
води до по-нататъшно забавяне на растежа на дохода, а оттам до отново до забавяне на нарастването на инвестициите. Стига се до такъв граничен и преломен момент, когато започва да намалява и самото равнище на инвестициите, а
това води и до снижаване на равнището на дохода. Процесът на тяхното съкращаване обаче би бил непрекъснат (т.е. еднопосочно взривен), само ако пределната склонност към потребление (дефинираща коефициента на инвестиционната мултипликация) и мощността на акселерацията са твърде големи. Но
при зададената предпоставка за тяхната неособено голяма величина процесът
на снижаването на инвестициите и на дохода започва да се забавя и настъпва
момент, когато този процес изцяло се прекратява и се превръща в своята противоположност, т.е. в процес на нарастване на тези макроикономически величини. Така се извършва поддържане на цикличността на производството.

ИНВЕСТИЦИОННИ МОДЕЛИ НА ЕДИНИЧНОТО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ* (investment models of the single
macroeconomic market equilibrium) (в макр.) (*) – математически форми, изразяващи равенството между агрегатното търсене (в макр.) и агрегатното
предлагане (в макр.) на отделен макроикономически пазар (в макр.) (продуктов, трудов, капиталов или паричен), както и равенството между средните равнища на търсените и предлаганите цени на този пазар [вж. дефлатор (в
макр.)], при положение че в агрегатното продуктово търсене (в макр.) са
включени само потребителското търсене (в макр.) и инвестиционното търсене (в макр.) [вж. елементи на агрегатното продуктово търсене (в макр.)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНВЕСТИЦИОННИ МОДЕЛИ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКОТО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ* (investment models of the macroeconomic market
equilibrium) (в макр.) (*) – математически форми, изразяващи равенствата
между агрегатното търсене (в макр.) и агрегатното предлагане (в макр.) на
различните макроикономически пазари (в макр.) (продуктовия, трудовия, капиталовия и паричния), както и равенствата между средните равнища на търсените и предлаганите цени на тези пазари [вж. дефлатор (в макр.)], при положение че в агрегатното продуктово търсене (в макр.) са включени само
потребителското търсене (в макр.) и инвестиционното търсене (в макр.)
[вж. елементи на агрегатното продуктово търсене (в макр.)]. Техни разновидности са инвестиционните модели на единичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.), инвестиционните модели на частичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.) и инвестиционните модели на общото макроикономическо пазарно равновесие (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОННИ МОДЕЛИ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКОТО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (investment models of the macroeconomic market
equilibrium) (ки) – във:
инвестиционни модели на единичното макроикономическо пазарно
равновесие (в макр.);
инвестиционни модели на частичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОННИ МОДЕЛИ НА ЧАСТИЧНОТО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ* (investment models of the partial
macroeconomic market equilibrium) (в макр.) (*) – взаимосвързани системи от
математически форми, изразяващи във взаимодействие равенствата между агрегатното търсене (в макр.) и агрегатното предлагане (в макр.) на два и повече (но не и на всички) макроикономически пазари (в макр.) (продуктовия,
трудовия, капиталовия или паричния), както и равенствата между средните
равнища на търсените и предлаганите цени на тези пазари [вж. дефлатор (в
макр.)], при положение че в агрегатното продуктово търсене са включени
само потребителското търсене (в макр.) и инвестиционното търсене (в
макр.) [вж. елементи на агрегатното продуктово търсене (в макр.)].
ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ (investment intermediary) (в макр.) –
вид финансови посредници (в макр.), към които се числят финансовите компа-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нии (в макр.), взаимните фондове и взаимните фондове, които функционират
на паричния пазар (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОННО БЛАГО (investment good) (в микр.) – същото като капиталово благо (в микр.).
ИНВЕСТИЦИОННО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ РАЗВИТИТЕ И
РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ (investment interact between developed and
developing countries) (в межд.) – взаимноизгодно взаимодействие, при което
търсенето на инвестиционни средства от развиващите се страни (в межд.) се
уравновесява с предлагането на инвестиционни средства от развитите страни.
Резултатът е появата на външни дългове на развиващите се страни и нарастване на тяхната задлъжнялост.
ИНВЕСТИЦИОННО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ РАЗВИТИТЕ И
РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ (investment interaction between developed and
developing countries) (ки) – във:
инвестиционно взаимодействие между развитите и развиващите се
страни (в межд.);
теория за инвестиционното взаимодействие между развитите и развиващите се страни (в межд.).
ИНВЕСТИЦИОННО РАВЕНСТВО МЕЖДУ ИЗТИЧАНЕТО НА ДОХОД
И ИНЖЕКЦИИТЕ* (investment equality between leakages and injections) (в
макр.) – равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.), при
което изтичането на доход (в макр.) е равно на спестяванията (в макр.), а
инжекциите (в макр.) – на независимите инвестиции (в макр.) на бизнеса.
ИНВЕСТИЦИОННО РАВЕНСТВО МЕЖДУ ИЗТИЧАНЕТО НА ДОХОД
И ИНЖЕКЦИИТЕ (investment equality between leakages and injections) (ки) –
във:
инвестиционно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в
макр.);
разширено инвестиционно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОННО РАВЕНСТВО МЕЖДУ ИЗТИЧАНЕТО НА ДОХОД
И ИНЖЕКЦИИТЕ (investment equality between leakages and injections) (ки) –
във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инвестиционно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в
макр.);
разширено инвестиционно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОННО ТЪРСЕНЕ (investment demand) (в макр.), функция на
инвестициите (в макр.), – паричен израз на обобщено на макроикономическо
равнище търсене на инвестиционни блага от бизнеса. Представлява един от
елементите на агрегатното продуктово търсене (в макр.). В анализа се възприема се като равно на инвестиционните покупки (investment purchases) (в
макр.). Негови разновидности са независимото инвестиционно търсене (в
макр.) и зависимото инвестиционно търсене (в макр.). Ако не е посочено друго, под инвестиционно търсене (в макр.) обикновено се подразбира независимото инвестиционно търсене (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОННО ТЪРСЕНЕ (investment demand) (в микр.) – търсене (в
микр.) на инвестиционни блага (в микр.) от страна на икономическата единица
(в т.ч. и на фирмата) в микроикономиката. Негови разновидности са отделното инвестиционно търсене* (single investment demand) (в микр.), индивидуалното инвестиционно търсене (individual investment demand) (в микр.),
фирменото инвестиционно търсене (firm investment demand) (в микр.), пазарното инвестиционно търсене (market investment demand) (в микр.).
ИНВЕСТИЦИОННО ТЪРСЕНЕ (investment demand) (ки) – във:
автономно инвестиционно търсене (в макр.) (същото като независимо инвестиционно търсене (в макр.));
зависимо инвестиционно търсене (в макр.);
инвестиционен мултипликатор на инвестиционното търсене (в макр.);
инвестиционно търсене (в микр.);
индуцирано инвестиционно търсене (в макр.) (същото като зависимо инвестиционно търсене (в макр.));
индуцирано инвестиционно търсене (същото като зависимо инвестиционно търсене (в макр.));
крива на инвестиционното търсене (в макр.);
крива на инвестиционното търсене (в микр.);
крива на инвестиционното търсене по номинален лихвен процент (в
макр.);
крива на инвестиционното търсене по реален лихвен процент (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива на независимото инвестиционно търсене (в макр.);
крива на независимото инвестиционно търсене по номинален лихвен процент (в макр.);
крива на независимото инвестиционно търсене по реален лихвен процент
(в макр.);
крива “номинален лихвен процент – инвестиционно търсене” (в макр.);
микроикономическа крива на инвестиционното търсене (в микр.) (същото
като крива на инвестиционното търсене (в микр.));
микроикономическа функция на инвестиционното търсене (в микр.) (същото като функция на инвестиционното търсене (в микр.));
независимо инвестиционно търсене (в макр.);
стимулирано инвестиционно търсене (в макр.) (същото като зависимо инвестиционно търсене (в макр.));
фактори на инвестиционното търсене (в макр.);
фактори на независимото инвестиционно търсене (в макр.);
функция на инвестиционното търсене (в макр.);
функция на инвестиционното търсене (в микр.);
функция на инвестиционното търсене по номинален лихвен процент (в
макр.);
функция на инвестиционното търсене по реален лихвен процент (в
макр.);
функция на независимото инвестиционно търсене (в макр.);
функция на независимото инвестиционно търсене по номинален лихвен
процент (в макр.);
функция на независимото инвестиционно търсене по реален лихвен процент (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОННО ТЪРСЕНЕ ПО НОМИНАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ
(investment demand in nominal interest rate) (ки) – във:
крива на инвестиционното търсене по номинален лихвен процент (в
макр.);
крива на независимото инвестиционно търсене по номинален лихвен процент (в макр.);
функция на инвестиционното търсене по номинален лихвен процент (в
макр.);
функция на независимото инвестиционно търсене по номинален лихвен
процент (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНВЕСТИЦИОННО ТЪРСЕНЕ ПО РЕАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ (investment demand in real interest rate) (ки) – във:
крива на инвестиционното търсене по реален лихвен процент (в макр.);
крива на независимото инвестиционно търсене по реален лихвен процент
(в макр.);
функция на инвестиционното търсене по реален лихвен процент (в
макр.);
функция на независимото инвестиционно търсене по реален лихвен процент (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТЕН МОДЕЛ НА ЕДИНИЧНОТО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ* (investment-fiscal model of the single macroeconomic product-market equilibrium) (в
макр.) (*) – функционална форма, изразяваща между агрегатното търсене (в
макр.) и агрегатното предлагане (в макр.) на макроикономическия продуктов
пазар (в макр.), както и равенството между средните равнища на търсените и
предлаганите цени на този пазар [вж. дефлатор (в макр.)], при положение че в
агрегатното продуктово търсене са включени само потребителското търсене (в макр.), инвестиционното търсене (в макр.) и правителственото търсене (в макр.) [вж. елементи на агрегатното продуктово търсене (в макр.)].
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТЕН МОДЕЛ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКОТО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (investment-fiscal model of the macroeconomic market equilibrium) (ки) – във:
инвестиционно-бюджетен модел на единичното макроикономическо продуктовопазарно равновесие (в макр.);
инвестиционно-бюджетен модел на общото макроикономическо пазарно
равновесие (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТЕН МОДЕЛ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКОТО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (investment-budget
model of macroeconomic product-market equilibrium) (в макр.) – уравнение на
макроикономическото продуктовопазарно равновесие, когато в агрегатното
продуктово търсене (в макр.) са включени само потребителското търсене,
инвестиционното търсене (в макр.) на бизнеса и правителственото търсене
(в макр.).
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТЕН МОДЕЛ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКОТО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (investment-fiscal
model of the macroeconomic product-market equilibrium) (ки) – във:
инвестиционно-бюджетен модел на единичното макроикономическо продуктовопазарно равновесие (в макр.);
инвестиционно-бюджетен модел на макроикономическото продуктовопазарно равновесие (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТЕН МОДЕЛ НА ОБЩОТО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ* (investment-fiscal model of
the general macroeconomic market equilibrium) (в макр.) (*) – взаимосвързана
система от математически форми, изразяващи във взаимодействие равенството
между агрегатното търсене (в макр.) и агрегатното предлагане (в макр.) на
всички макроикономически пазари (в макр.) (продуктовия, трудовия, капиталовия и паричния), както и равенствата между средните равнища на търсените
и предлаганите цени на тези пазари [вж. дефлатор (в макр.)], при положение
че в агрегатното продуктово търсене (в макр.) са включени само потребителското търсене (в макр.), инвестиционното търсене (в макр.) и правителственото търсене (в макр.) [вж. елементи на агрегатното продуктово търсене (в макр.)].
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТЕН МУЛТИПЛИКАТОР* (investmentbudget multiplier) (в макр.) (*)– мултипликатор (в макр.), който изразява отношението между нарастването на дохода (в макр.) [респ. на брутния вътрешен продукт (в макр.)] и нарастването на автономното продуктово търсене
(в макр.), при положение че в зависимото продуктово търсене (в макр.) е
включено само зависимото потребление (в макр.), намалено с данъка (в
макр.); вид мултипликатор на автономното продуктово търсене (в макр.),
при който пределната склонност към самоизразходване на дохода (в межд.)
[същото като пределна склонност към зависимо продуктово търсене (в
межд.)] отразява само пределната склонност към потребление (в макр.) и
пределната склонност към данъчно облагане (в межд.). Същото е като инвестиционно-бюджетен мултипликатор на автономното продуктово търсене* (investment-fiscal multiplier of the autonomous product demand) (в макр.).
Според обхвата на независимото продуктово търсене (в макр.) негови подразновидности са (1) инвестиционно-бюджетният мултипликатор на автономното продуктово търсене с включено автономно потребление (в макр.)
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------[когато в независимото продуктово търсене е включено само автономното
потребление (в макр.)], (2) инвестиционно-бюджетният мултипликатор на
автономното продуктово търсене с включени инвестиции (в макр.) [когато в
независимото продуктово търсене са включени само автономното потребление (в макр.) и инвестиционното търсене (в макр.)], (3) инвестиционнобюджетният мултипликатор на автономното продуктово търсене с включени правителствени разходи (в макр.) [когато в независимото продуктово
търсене са включени само автономното потребление (в макр.), инвестиционното търсене (в макр.) и правителственото търсене (в макр.)] и (4) инвестиционно-бюджетният мултипликатор на автономното продуктово търсене с
включен износ (в макр.) [когато в независимото продуктово търсене са включени автономното потребление (в макр.), инвестиционното търсене (в
макр.), правителственото търсене (в макр.) и износът (в макр.)].

ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА АВТОНОМНОТО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕН ИЗНОС* (investment-budget autonomous product demand multiplier with export) (в макр.) (*) –
инвестиционнно-бюджетен мултипликатор (в макр.), който изразява зависимостта между прираста на дохода (в макр.) [респ. на брутния вътрешен продукт (в макр.)] и прираста на автономното продуктово търсене, при положение че последното включва автономното потребление (в макр.), инвестиционното търсене (в макр.), правителственото търсене (в макр.) и износа (в
макр.) [което като цяло е автономното продуктово търсене с включен износ
(в макр.)], а пределната склонност към самоизразходване на дохода (в межд.)
[същото като пределна склонност към зависимо продуктово търсене (в
межд.)] отразява само пределната склонност към потребление (в макр.) и
пределната склонност към данъчно облагане (в межд.).
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА АВТОНОМНОТО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ*
(investment-budget autonomous product demand multiplier with investment) (в
макр.) (*) – инвестиционнно-бюджетен мултипликатор (в макр.), който изразява зависимостта между прираста на дохода (в макр.) [респ. на брутния вътрешен продукт (в макр.)] и прираста на автономното продуктово търсене,
при положение че последното включва само автономното потребление (в
макр.) и инвестиционното търсене (в макр.) [което като цяло е автономното
продуктово търсене с включни инвестиции (в макр.)], а пределната склонност
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------към самоизразходване на дохода (в межд.) [същото като пределна склонност
към зависимо продуктово търсене (в межд.)] отразява само пределната
склонност към потребление (в макр.) и пределната склонност към данъчно
облагане (в межд.).
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА АВТОНОМНОТО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕНИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ РАЗХОДИ* (investment-budget autonomous product demand multiplier
with government expenditure) (в макр.) (*), мултипликатор на автономното
продуктово търсене при затворена икономика (в межд.), – инвестиционннобюджетен мултипликатор (в макр.), който изразява зависимостта между прираста на дохода (в макр.) [респ. на брутния вътрешен продукт (в макр.)] и
прираста на автономното продуктово търсене, при положение че последното
включва само автономното потребление (в макр.), инвестиционното търсене
(в макр.) и правителственото търсене (в макр.) [което като цяло е автономното продуктово търсене с включни правителствени разходи (в макр.)], а
пределната склонност към самоизразходване на дохода (в межд.) [същото като пределна склонност към зависимо продуктово търсене (в межд.)] отразява
само пределната склонност към потребление (в макр.) и пределната склонност към данъчно облагане (в межд.).
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА АВТОНОМНОТО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕНО АВТОНОМНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ* (investment-budget autonomous product demand multiplier
with autonomous cosumption) (в макр.) (*) – инвестиционнно-бюджетен мултипликатор (в макр.), който изразява зависимостта между прираста на дохода
(в макр.) [респ. на брутния вътрешен продукт (в макр.)] и прираста на автономното продуктово търсене, при положение че последното включва само
автономното потребление (в макр.) [наречено автономно продуктово търсене с включено автономно потребление (в макр.)], а пределната склонност към
самоизразходване на дохода (в межд.) [същото като пределна склонност към
зависимо продуктово търсене (в межд.)] отразява само пределната склонност
към потребление (в макр.) и пределната склонност към данъчно облагане (в
межд.).
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕТО С ВКЛЮЧЕН ИЗНОС (investment-budget product
demand multiplier with export) (ки) – във:
248

248

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инвестиционно-бюджетен мултипликатор на автономното продуктово
търсене с включен износ (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕНИ ИНВЕСТИЦИИ (investment-budget product demand multiplier with investment) (ки) – във:
инвестиционно-бюджетен мултипликатор на автономното продуктово
търсене с включени инвестиции (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕНИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ РАЗХОДИ
(investment-budget product demand multiplier with government expenditure) (ки) –
във:
инвестиционно-бюджетен мултипликатор на автономното продуктово
търсене с включени правителствени разходи (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА ПРОДУКТОВОТО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕНО АВТОНОМНО ПОТРЕБЛЕНИЕ
(investment-budget product demand multiplier with autonomous cosumption) (ки) –
във:
инвестиционно-бюджетен мултипликатор на автономното продуктово
търсене с включено автономно потребление (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТНИ МОДЕЛИ НА ЕДИНИЧНОТО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ* (investment-fiscal
models of the single macroeconomic market equilibrium) (в макр.) (*) – математически форми, изразяващи равенството между агрегатното търсене (в макр.) и
агрегатното предлагане (в макр.) на отделен макроикономически пазар (в
макр.) (продуктов, трудов, капиталов или паричен), както и равенството между
средните равнища на търсените и предлаганите цени на този пазар [вж. дефлатор (в макр.)], при положение че в агрегатното продуктово търсене са
включени само потребителското търсене (в макр.), инвестиционното търсене(в макр.) и правителственото търсене (в макр.) [вж. елементи на агрегатното продуктово търсене (в макр.)].
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТНИ МОДЕЛИ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКОТО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ* (investment-fiscal models of the
macroeconomic market equilibrium) (в макр.) (*) – математически форми, изра249
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зяващи равенствата между агрегатното търсене (в макр.) и агрегатното
предлагане (в макр.) на различните макроикономически пазари (в макр.) (продуктовия, трудовия, капиталовия и паричния), както и равенствата между
средните равнища на търсените и предлаганите цени на тези пазари [вж. дефлатор (в макр.)], при положение че в агрегатното продуктово търсене (в
макр.) са включени само потребителското търсене (в макр.), инвестиционното търсене (в макр.) и правителственото търсене (в макр.) [вж. елементи
на агрегатното продуктово търсене (в макр.)]. Техни разновидности са инвестиционно-бюджетните модели на единичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.), инвестиционно-бюджетните модели на частичното
макроикономическо пазарно равновесие (в макр.) и инвестиционнобюджетните модели на общото макроикономическо пазарно равновесие (в
макр.).

ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТНИ МОДЕЛИ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПАЗАРНОТО РАВНОВЕСИЕ (investment-fiscal models of the
macroeconomic market equilibrium) (ки) – във:
инвестиционно-бюджетни модели на единичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.);
инвестиционно-бюджетни модели на частичното макроикономическо
пазарно равновесие (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТНИ МОДЕЛИ НА ЧАСТИЧНОТО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ* (investment-fiscal
models of the partial macroeconomic market equilibrium) (в макр.) (*) – взаимосвързани системи от математически форми, изразяващи във взаимодействие
равенствата между агрегатното търсене (в макр.) и агрегатното предлагане
(в макр.) на два и повече (но не и на всички) макроикономически пазари (в
макр.) (продуктовия, трудовия, капиталовия или паричния), както и равенствата между средните равнища на търсените и предлаганите цени на тези пазари
[вж. дефлатор (в макр.)], при положение че в агрегатното продуктово търсене (в макр.) са включени само потребителското търсене (в макр.), инвестиционното търсене (в макр.) и правителственото търсене (в макр.) [вж.
елементи на агрегатното продуктово търсене (в макр.)].
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТНО РАВЕНСТВО МЕЖДУ ИЗТИЧАНЕТО НА ДОХОД И ИНЖЕКЦИИТЕ* (investment-fiscal equality between
leakages and injections) (в макр.) – равенство между изтичането на доход и
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инжекциите (в макр.), при което изтичането на доход (в макр.) е равно на сумата от спестяванията (в макр.) и нетния данък (в макр.), а инжекциите – на
сумата от независимите инвестиции (в макр.) на бизнеса и правителствените
разходи (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТНО РАВЕНСТВО МЕЖДУ ИЗТИЧАНЕТО НА ДОХОД И ИНЖЕКЦИИТЕ (investment-fiscal equality between
leakages and injections) (ки) – във:
инвестиционно-бюджетно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.);
разширено инвестиционно-бюджетно равенство между изтичането на
доход и инжекциите (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТНО-НЕТНОЕКСПОРТEН МОДЕЛ НА
ЕДИНИЧНОТО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО
РАВНОВЕСИЕ*
(investment-fiscal-net-export
model
of
the
single
macroeconomic produvt-market equilibrium) (в макр.) – същото като пълен модел на единичното макроикономическо продуктовопазарно равновесие (в
макр.).
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТНО-НЕТНОЕКСПОРТЕН МОДЕЛ НА
МАКРОИКОНОМИЧЕСКОТО ПРОДУКТОВОПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (investment-budget-net-export model of macroeconomic product-market
equilibrium) (в макр.) – уравнение на макроикономическото продуктовопазарно равновесие, когато в агрегатното продуктово търсене (в макр.) са включени потребителското търсене, инвестиционното търсене на бизнеса, правителственото търсене и нетноекспортното търсене.
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТНО-НЕТНОЕКСПОРТЕН МОДЕЛ НА
МАКРОИКОНОМИЧЕСКОТО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (investmentfiscal-net-export model of the macroeconomic market equilibrium) (ки) – във:
инвестиционно-бюджетно-нетноекспортeн модел на единичното макроикономическо продуктовопазарно равновесие (в макр.) (същото като пълен
модел на единичното макроикономическо продуктовопазарно равновесие (в
макр.));
инвестиционно-бюджетно-нетноекспортен модел на макроикономическото пазарно равновесие;
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инвестиционно-бюджетно-нетноекспортен модел на общото макроикономическо пазарно равновесие (същото като пълен модел на общото макроикономическо пазарно равновесие (в макр.)).
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТНО-НЕТНОЕКСПОРТЕН МОДЕЛ НА
ОБЩОТО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ* (investment-fiscal-net-export model of the general macroeconomic market equilibrium)
(в макр.) – същото като пълен модел на общото макроикономическо пазарно
равновесие (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТНО-НЕТНОЕКСПОРТЕН МУЛТИПЛИКАТОР* (investment-budget-net-export multiplier) (в межд.) (*) – мултипликатор (в макр.), който изразява отношението между нарастването на дохода (в
макр.) [респ. на брутния вътрешен продукт (в макр.)] и нарастването на автономното продуктово търсене (в макр.), при положение че в зависимото продуктово търсене (в макр.) е включени зависимото потребление (в макр.) (намалено с данъка (в макр.)) и вносът (в макр.) (има се предвид само зависимият
внос); вид мултипликатор на автономното продуктово търсене (в макр.),
при който пределната склонност към самоизразходване на дохода (в межд.)
[същото като пределна склонност към зависимо продуктово търсене (в
межд.)] отразява пределната склонност към потребление (в макр.), и пределната склонност към данъчно облагане (в межд.) и пределната склонност към
внос (в межд.). Същото е като инвестиционно-бюджетно-нетноекспортен
мултипликатор на автономното продуктово търсене* (investment-fiscalnet-export multiplier of the autonomous product demand) (в межд.). Според обхвата на независимото продуктово търсене (в макр.) негови подразновидности са
(1) инвестиционно-бюджетно-нетноекспортният мултипликатор на автономното продуктово търсене с включено автономно потребление (в макр.)
[когато в независимото продуктово търсене е включено само автономното
потребление (в макр.)], (2) инвестиционно-бюджетно-нетноекспортният
мултипликатор на автономното продуктово търсене с включени инвестиции
(в макр.) [когато в независимото продуктово търсене са включени само автономното потребление (в макр.) и инвестиционното търсене (в макр.)], (3) инвестиционно-бюджетно-нетноекспортният мултипликатор на автономното продуктово търсене с включени правителствени разходи (в макр.) [когато
в независимото продуктово търсене са включени само автономното потребление (в макр.), инвестиционното търсене (в макр.) и правителственото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------търсене (в макр.)] и (4) инвестиционно-бюджетно-нетноекспортният мултипликатор на автономното продуктово търсене с включен износ (в макр.)
[когато в независимото продуктово търсене са включени автономното потребление (в макр.), инвестиционното търсене (в макр.), правителственото
търсене (в макр.) и износът (в макр.)].
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТНО-НЕТНОЕКСПОРТЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА АВТОНОМНОТО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕНО
АВТОНОМНО ПОТРЕБЛЕНИЕ* (investment-budget-net-export autonomous
product demand multiplier with autonomous cosumption) (в макр.) (*) – инвестиционнно-бюджетно-нетноекспортен мултипликатор (в макр.), който изразява зависимостта между прираста на дохода (в макр.) [респ. на брутния вътрешен продукт (в макр.)] и прираста на автономното продуктово търсене, при
положение че последното включва само автономното потребление (в макр.)
[наречено автономно продуктово търсене с включено автономно потребление (в макр.)], а пределната склонност към самоизразходване на дохода (в
макр.) [същото като пределна склонност към зависимо продуктово търсене (в
макр.)] отразява само пределната склонност към потребление (в макр.), пределната склонност към данъчно облагане (в межд.) и пределната склонност
към внос (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТНО-НЕТНОЕКСПОРТЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА АВТОНОМНОТО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕНИ
ИНВЕСТИЦИИ* (investment-budget-net-export autonomous product demand
multiplier with investment) (в макр.) (*) – инвестиционнно-бюджетнонетноекспортен мултипликатор (в макр.), който изразява зависимостта между прираста на дохода (в макр.) [респ. на брутния вътрешен продукт (в
макр.)] и прираста на автономното продуктово търсене, при положение че
последното включва само автономното потребление (в макр.) и инвестиционното търсене (в макр.) [което като цяло е автономното продуктово търсене с включни инвестиции (в макр.)], а пределната склонност към самоизразходване на дохода (в макр.) [същото като пределна склонност към зависимо
продуктово търсене (в макр.)] отразява само пределната склонност към потребление (в макр.), пределната склонност към данъчно облагане (в межд.) и
пределната склонност към внос (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТНО-НЕТНОЕКСПОРТЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА АВТОНОМНОТО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕНИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ПРАВИТЕЛСТВЕНИ РАЗХОДИ* (investment-budget-net-export autonomous
product demand multiplier with government expenditure) (в макр.) (*) – инвестиционнно-бюджетно-нетноекспортен мултипликатор (в макр.), който изразява зависимостта между прираста на дохода (в макр.) [респ. на брутния вътрешен продукт (в макр.)] и прираста на автономното продуктово търсене, при
положение че последното включва само автономното потребление (в макр.),
инвестиционното търсене (в макр.) и правителственото търсене (в макр.)
[което като цяло е автономното продуктово търсене с включни правителствени разходи (в макр.)], а пределната склонност към самоизразходване на дохода (в макр.) [същото като пределна склонност към зависимо продуктово
търсене (в макр.)] отразява само пределната склонност към потребление (в
макр.), пределната склонност към данъчно облагане (в межд.) и пределната
склонност към внос (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТНО-НЕТНОЕКСПОРТЕН МУЛТИПЛИКАТОР НА АВТОНОМНОТО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ С ВКЛЮЧЕН
ИЗНОС* (investment-budget-net-export autonomous product demand multiplier
with export) (в макр.), мултипликатор на автономното продуктово търсене
при отворена икономика (в межд.), (*) – инвестиционнно-бюджетнонетноекспортен мултипликатор (в макр.), който изразява зависимостта между прираста на дохода (в макр.) [респ. на брутния вътрешен продукт (в
макр.)] и прираста на автономното продуктово търсене, при положение че
последното включва автономното потребление (в макр.), инвестиционното
търсене (в макр.), правителственото търсене (в макр.) и износа (в макр.) [което като цяло е автономното продуктово търсене с включен износ (в макр.)],
а пределната склонност към самоизразходване на дохода (в макр.) [същото
като пределна склонност към зависимо продуктово търсене (в макр.)] отразява само пределната склонност към потребление (в макр.), пределната склонност към данъчно облагане (в макр.) и пределната склонност към внос (в
макр.).
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТНО-НЕТНОЕКСПОРТНИ МОДЕЛИ НА
ЕДИНИЧНОТО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ*
(investment-fiscal-net-export models of the single macroeconomic market
equilibrium) (в макр.) – същото като пълни модели на единичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.).
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТНО-НЕТНОЕКСПОРТНИ МОДЕЛИ НА
МАКРОИКОНОМИЧЕСКОТО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ* (investmentfiscal-net-export models of the macroeconomic market equilibrium) (в макр.) (*) –
същото като пълни модели на макроикономическото пазарно равновесие (в
макр.).
Техни
разновидности
са
инвестиционно-бюджетнонетноекспортните модели на единичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.), инвестиционно-бюджетно-нетноекспортните модели на
частичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.) и инвестиционно-бюджетно-нетноекспортните модели на общото макроикономическо пазарно равновесие (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТНО-НЕТНОЕКСПОРТНИ МОДЕЛИ НА
МАКРОИКОНОМИЧЕСКОТО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ (investmentfiscal-net-export models of the macroeconomic market equilibrium) (ки) – във:
инвестиционно-бюджетно-нетноекспортни модели на единичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.) (същото като пълни модели на
единичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.));
инвестиционно-бюджетно-нетноекспортни модели на частичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.) (същото като пълни модели на
частичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.)).
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТНО-НЕТНОЕКСПОРТНИ МОДЕЛИ НА
ЧАСТИЧНОТО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ*
(investment-fiscal-net-export models of the partial macroeconomic market
equilibrium) (в макр.) – същото като пълни модели на частичното макроикономическо пазарно равновесие (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТНО-НЕТНОЕКСПОРТНО РАВЕНСТВО
МЕЖДУ ИЗТИЧАНЕТО НА ДОХОД И ИНЖЕКЦИИТЕ* (investmentfiscal-net-export equality between leakages and injections) (в макр.) – равенство
между изтичането на доход и инжекциите (в макр.), при което изтичането
на доход (в макр.) е равно на сумата от спестяванията (в макр.), нетния данък
(в межд.) и вноса (в макр.), а инжекциите (в макр.) – на сумата от независимите инвестиции (в макр.) на бизнеса, правителствените разходи (в макр.) и
износа (в макр.).
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File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНВЕСТИЦИОННО-БЮДЖЕТНО-НЕТНОЕКСПОРТНО РАВЕНСТВО
МЕЖДУ ИЗТИЧАНЕТО НА ДОХОД И ИНЖЕКЦИИТЕ (investment-fiscalnet-export equality between leakages and injections) (ки) – във:
инвестиционно-бюджетно-нетноекспортно равенство между изтичането на доход и инжекциите (в макр.);
разширено инвестиционно-бюджетно-нетноекспортно равенство между
изтичането на доход и инжекциите (в макр.).
ИНВЕСТИЦИОННО-МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН
ЕФЕКТ
(investmentmultiplier effect) (ки) – във:
вторичен инвестиционно-мултипликационен ефект (в макр.);
пълен инвестиционно-мултипликационен ефект (в макр.);
първичен инвестиционно-мултипликационен ефект (в макр.).
ИНВЕСТИЦИЯ (investment) (в микр.) – купените от икономическата единица
(в т.ч. и фирмата) (респ. от икономическите единици) в микроикономиката
капиталови блага (в микр.) за възстановяване и за разширяване на нейния наличен капитал (в микр.). Подразделя се на брутна инвестиция (gross
investment) (в микр.) (обхваща целия обем на инвестицията), инвестиция за
възстановяване (recovery investment) (в микр.) (предназначена е за възстановяване на изхабения наличен капитал) и нетна инвестиция (net investment) (в
микр.) (предназначена е за разширяване на наличния капитал и тя може да бъде както положителна, така и отрицателна икономическа величина). Брутната
инвестиция е сумата от инвестицията за възстановяване и нетната инвестиция.
ИНВЕСТИЦИЯ (investment) (кд) – във:
брутни инвестиции (в макр.);
брутни инвестиции в човешки капитал (в микр.);
брутни частни вътрешни инвестиции (в макр.);
закон за намаляващата пределна възвръщаемост на инвестициите (в
микр.);
инвестиции (в макр.);
инвестиции в човешки капитал (в микр.);
инвестиции за възстановяване (в макр.);
инвестиция (в микр.);
крива на микроикономическата пределна възвръщаемост на инвестицията (в микр.) (същото като крива на пределната възвръщаемост на инвестицията (в микр.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива на осъвременената стойност на инвестициитe (в микр.) (същото
като крива на стойността на инвестициите (в микр.));
крива на пределната възвръщаемост на инвестицията (в микр.);
крива на стойността на инвестициите (в микр.);
микроикономическа крива на осъвременената стойност на инвестициите
(в микр.) (същото като крива на осъвременената стойност на инвестициите
(в микр.));
микроикономическа крива на стойността на инвестициите (в микр.)
(същото като крива на стойността на инвестициите (в микр.));
нетни инвестиции (в макр.);
нетни инвестиции в човешки капитал (в микр.);
нетни частни вътрешни инвестиции (в макр.);
осъвременена стойност на инвестицията (в микр.);
пределна възвръщаемост на инвестицията (в микр.);
свободни инвестиции (в микр.);
фирмена инвестиция (в микр.).
ИНВЕСТИЦИЯ В ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ (investment in human capital) (ки)
– във:
брутни инвестиции в човешки капитал (в микр.);
инвестиции в човешки капитал (в микр.);
нетни инвестиции в човешки капитал (в микр.).
ИНВОЛЮЦИЯ (involution) (кд) – във:
икономическа инволюция (същото като инволюция на икономическото съответствие);
инволюция на икономическото съответствие;
категория с икономическа инволюция (вж. икономическо съответствие).
ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ* (economic
correspondence involution), инверсно икономическо съответствие, икономическа инволюция, (R, A, B) – икономическо множество
R # = R −1 = {(b, a) | (a, b) ∈ R},
където a и b са елементи на икономическите множества A и B, между които се
установява икономическото съответствие. Икономическата инволюция е биекция между икономическите съответствия* (economic correspondences
bijection) (R, A, B) и (S, B, A), която е определен икономически изоморфизъм.

257

257

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИЛЮЗИЯ (КД)
до ИНВОЛЮЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Композицията на икономическите съответствия (същото като произведение
на икономическите съответствия) (R, A, B) и (S, B, C) се определя от израза
( RS , A, C ) = {(a, c) | ∃b от [(a,b) ∈ R ] ∧ [(b, c) ∈ S ]}.
където a, b и c са елементи на икономическите множества A, B и C, между които се установяват икономическите съответствия. Умножението на (R, A, B) и
(S, B, C) е асоциативно и за негови единици служат бинарни икономически отношения. Освен това (RS)# = S#R#, като от R1 ⊆ R2 следва, че R1# ⊆ R2# . Това показва, че всички възможни съответствия между някаква съвкупност от икономически множества образува подредена категория с икономическа инволюция* (category with economic involution). Вж. икономическо съответствие.
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до ИНГРЕДИЕНТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДЕР (ingreder) (кд) – във:
икономически ингредер;
ингредер на икономическата система (същото като икономически ингредер).
ИНГРЕДЕР НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (economic system ingreder) – същото като икономически ингредер.
ИНГРЕДЕРНА КРЕАТИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДОР
(igrederial creativity of the economic ingredor) (ки) – във:
постоянна пределна ингредерна креативност на икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция с постоянни коефициенти на еластичност);
пределна ингредерна креативност на икономическия ингредор (вж.
еластичност на икономическия ингредер към икономическия ингредор, степенна динамична ингредиентна икономическа функция);
променлива пределна ингредерна креативност на икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция с променливи коефициенти на еластичност);
постоянна средна ингредерна креативност на икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция с постоянни коефициенти на еластичност);
променлива средна ингредерна креативност на икономическия ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция с променливи коефициенти на еластичност);
средна ингредерна креативност на икономическия ингредор (вж.
еластичност на икономическия ингредер към икономическия ингредор, степенна динамична ингредиентна икономическа функция).
ИНГРЕДИЕНТ (ingredient) (кд) – във:
абсорбционност на изходния икономически ингредиент;
виртуален икономически ингредиент (вж. икономически ингредиент);
виртуални икономически ингредиенти (същото като ликвидни икономически ингредиенти)
всеобщ дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------всеобщ дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
всеобщ дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
всеобщ дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
всеобщ диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
всеобщ диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически
икономически ингредиент);
всеобщ диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
всеобщ диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
всеобщ диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
всеобщ релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
всеобщ релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
всеобщ релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
всеобщ релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
всеобщ типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
всеобщ типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
всеобщ типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
всеобщ типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
всеобщ типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
вторичен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вторичен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
вторичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
вторичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
вторичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
вторичен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
вторичен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
вторичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
вторичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
вторичен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
вторичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
вторичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
вторичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
вторичен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
вторичен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
вторичен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
вторичен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
вторичен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
входeн производствен икономически ингредиент (в икон.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------входeн производствен макроикономически ингредиент (в макр.);
входен възпроизводствен икономически ингредиент (вж. възпроизводствена икономическа система);
входен икономически ингредиент;
входен ресурсно-субстанциален икономически ингредиент (вж. ресурсно-субстанциална икономическа система);
входна абсорбционност на изходния икономически ингредиент;
входна креативност на входния икономически ингредиент;
възпроизводствени икономически ингредиенти;
външен дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
външен дерелевантен диалектически икореномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
външен дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
външен дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
външен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
външен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент);
външен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
външен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически
икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------външен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
външен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
външен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
външен релевантен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икокореномически ингредиент);
външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
външен релевантен диалектически икореномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икореномически ингредиент);
външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
външен релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
външен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
външен релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
външен релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
външен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
външен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
външен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------външен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
вътрешен дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
вътрешен дерелевантен диалектически икореномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
вътрешен дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
вътрешен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент);
вътрешен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
вътрешен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
вътрешен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
вътрешен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
вътрешен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешен релевантен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икокореномически ингредиент);
вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
вътрешен релевантен диалектически икореномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икореномически ингредиент);
вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
вътрешен релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
вътрешен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
вътрешен релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
вътрешен релевантен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
вътрешен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
вътрешен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
вътрешен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
вътрешен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
градивен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
градивен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
градивен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
градивен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
градивен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
градивен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
градивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
градивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
градивен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------групов дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
групов дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
групов дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
групов дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
групов диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
групов диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически
икономически ингредиент);
групов диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
групов диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
групов диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
групов релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
групов релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
групов релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
групов релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
групов типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
групов типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
групов типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
групов типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
групов типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент;
дерелевантен диалектически икономически ингредиент;
дерелевантен диалектически икореномически ингредиент;
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент;
дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент;
дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент;
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент;
дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент;
дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент;
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент;
дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент;
дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент;
дерелевантни диалектически икокореномически ингредиенти;
дерелевантни диалектически икономически ингредиенти;
дерелевантни диалектически икореномически ингредиенти;
дерелевантни диалектически икотехномически ингредиенти;
дерелевантни диалектически икоуниреномически ингредиенти;
дерелевантни типични диалектически икокореномически ингредиенти;
дерелевантни типични диалектически икономически ингредиенти;
дерелевантни типични диалектически икореномически ингредиенти;
дерелевантни типични диалектически икотехномически ингредиенти;
дерелевантни типични диалектически икоуниреномически ингредиенти;
диалектически икокореномически ингредиент;
диалектически икономически ингредиент;
диалектически икореномически ингредиент;
диалектически икотехномически ингредиент;
диалектически икоуниреномически ингредиент;
диспозиционни икономически ингредиенти (същото като икономически
диспозанти);
достижима автентичност на икономическия ингредиент (вж. икономически пробабитит; икономически релиабитит);
достижима автентичност на икореномическия ингредиент (вж. икореномически пробабитит; икореномически релиабитит);
достижима автентичност на икотехномическия ингредиент (вж. икотехномически пробабитит; икотехномически релиабитит);
достижимост на икономическия ингредиент (вж. икономически посибитит; икономически стохастит);
10

268

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДЕР (КД)
до ИНГРЕДИЕНТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------достижимост на икореномическия ингредиент (вж. икореномически посибитит; икореномически стохастит);
достижимост на икотехномическия ингредиент (вж. икотехномически
посибитит; икотехномически стохастит);
дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
дукоален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
дукоален диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
дукоален диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
дукоален диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
дукоален диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
дукоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
дукоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
дукоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
дукоплетен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
дукоплетен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
дукоплетен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
дукоплетен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукоплетен типичен диалектически икономически ингредиент (вж.
типичен диалектически икономически ингредиент);
дукоплетен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
дукоплетен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
дукоплетен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
единен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен външен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен външен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
единен външен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
единен външен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
единен външен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
единен външен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
единен външен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен външен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен външен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
единен външен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
единен външен типичен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен външен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
единен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен вътрешен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
единен вътрешен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
единен вътрешен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
единен вътрешен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
единен вътрешен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
единен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен вътрешен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
единен вътрешен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
единен вътрешен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен вътрешен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
единен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен градивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
единен градивен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
единен градивен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
единен градивен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
единен градивен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен градивен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
единен градивен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
единен градивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен градивен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
единен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
единен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически
икономически ингредиент);
единен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
единен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
единен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоален диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
единен дукоален диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
единен дукоален диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
единен дукоален диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоален диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
единен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен дукоален типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
единен дукоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
единен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
единен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
единен дукоплетен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
единен дукоплетен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
единен дукоплетен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоплетен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
единен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен дукоплетен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоплетен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
единен дукоплетен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоплетен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
единен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен клетъчен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
единен клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
единен клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
единен клетъчен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
единен клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
единен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
единен клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
единен клетъчен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен клетъчен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
единен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен масивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
единен масивен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
единен масивен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
единен масивен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
единен масивен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
единен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
20

278

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДЕР (КД)
до ИНГРЕДИЕНТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен масивен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
единен масивен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
единен масивен типичен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен масивен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
единен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен основен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен основен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
единен основен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
единен основен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
единен основен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
единен основен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен основен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен основен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен основен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
единен основен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
единен основен типичен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен основен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
единен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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до ИНГРЕДИЕНТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен съвместим диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
единен съвместим диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
единен съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
единен съвместим диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
единен съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
единен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен съвместим релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
единен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен съвместим типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
единен съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
единен съвместим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен съвместим типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
единен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ИНГРЕДЕР (КД)
до ИНГРЕДИЕНТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
единен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
единен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен уникоален диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
единен уникоален диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
единен уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
единен уникоален диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
единен уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
единен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен уникоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
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File: от ИНГРЕДЕР (КД)
до ИНГРЕДИЕНТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен уникоален типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
единен уникоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
единен уникоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен уникоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
единен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен унитарен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
единен унитарен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
единен унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
единен унитарен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
единен унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
единен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от ИНГРЕДЕР (КД)
до ИНГРЕДИЕНТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен унитарен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
единен унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
единен унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен унитарен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
единен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен цялостен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
единен цялостен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
единен цялостен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
единен цялостен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
единен цялостен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
единен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен цялостен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
единен цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
единен цялостен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен цялостен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
единен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
единен частен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
единен частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
единен частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
единен частен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
единен частен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен частен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единен частен типичен диалектически икономически ингредиент (вж.
типичен диалектически икономически ингредиент);
единен частен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
единен частен типичен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен частен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
единичен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единичен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
единичен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
единичен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
единичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
единичен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
единичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единичен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
единичен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
единичен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
единичен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единичен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
единични ценностни икономически ингредиенти;
еднозначен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
еднозначен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
еднозначен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
еднозначен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
еднозначен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
еднозначен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------еднозначен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
еднозначен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
еднозначен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
еднозначен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
еднозначен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
еднозначен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
еднозначен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
еднозначен типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
еднозначен типичен диалектически икономически ингредиент (вж.
типичен диалектически икономически ингредиент);
еднозначен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
еднозначен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
еднозначен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
зависим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
зависим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
зависим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
зависим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
зависим диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зависим диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически
икономически ингредиент);
зависим диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
зависим диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
зависим диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
зависим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
зависим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
зависим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
зависим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
зависим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
зависим типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
зависим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
зависим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
зависим типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изведен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изведен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изведен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изведен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изведен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изведен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически
икономически ингредиент);
изведен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
изведен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
изведен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
изведен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изведен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изведен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изведен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изведен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изведен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изведен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изведен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изведен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изискване на икономическия ингредиент (вж. икономически индистит;
икономически стохастит);
изискване на икореномическия ингредиент (вж. икореномически индистит; икореномически стохастит);
изискване на икотехномическия ингредиент (вж. икотехномически индистит; икотехномически стохастит);
изходен възпроизводствен икономически ингредиент (вж. възпроизводствена икономическа система);
изходен външен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен външен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен външен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
изходен външен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
изходен външен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен външен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен външен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен външен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен външен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен вътрешен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен вътрешен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
изходен вътрешен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен вътрешен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен вътрешен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен вътрешен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен вътрешен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен градивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен градивен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен градивен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
изходен градивен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен градивен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен градивен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен градивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен градивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен градивен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически
икономически ингредиент);
изходен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
изходен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
изходен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоален диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен дукоален диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоален диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
изходен дукоален диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоален диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен дукоален типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен дукоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
изходен дукоплетен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоплетен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
изходен дукоплетен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоплетен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен дукоплетен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоплетен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен дукоплетен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоплетен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен икономически ингредиент;
изходен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
изходен клетъчен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен клетъчен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен масивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен масивен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);

39

297

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДЕР (КД)
до ИНГРЕДИЕНТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен масивен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
изходен масивен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен масивен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен масивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен масивен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен основен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен основен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
изходен основен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен основен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен основен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен основен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен производствен икономически ингредиент (в икон.);
изходен производствен макроикономически ингредиент (в макр.);
изходен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен ресурсно-субстанциален икономически ингредиент (вж. ресурсно-субстанциална икономическа система);
изходен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен съвместим диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
изходен съвместим диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен съвместим типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен съвместим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен уникоален диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
изходен уникоален диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен уникоален типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен уникоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен унитарен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
изходен унитарен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен унитарен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен цялостен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
изходен цялостен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен цялостен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
изходен цялостен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен цялостен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен цялостен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен цялостен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен цялостен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен частен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
изходен частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
изходен частен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен частен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен частен типичен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент;
изходна креативност на входния икономически ингредиент;
икокореномически ингредиент;
икономически ингредиенти;
икореномически ингредиент;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически ингредиент;
икоуниреномически ингредиент;
имагинерен икономически ингредиент (вж. икономически ингредиент);
инверсна входна креативност на входния икономически ингредиент (същото като входна креативност на входния 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);
истинен икономически ингредиент (същото като икономически вераситит);
истинен икореномически ингредиент (същото като икореномически вераситит);
истинен икотехномически ингредиент (същото като икотехномически
вераситит);
кардинални общи ценностни икономически ингредиенти;
квазисъщински икономически ингредиент (вж. икономически ингредиент);
кинестичен икокореномически ингредиент (вж. икокореномическа
дейност);
кинестичен икономически ингредиент (вж. икономическа дейност);
кинестичен икореномически ингредиент (вж. икореномическа
дейност);
кинестичен икотехномически ингредиент (вж. икотехномическа
дейност);
кинестичен икоуниреномически ингредиент (вж. икоуниреномическа
дейност);
кинестичен обтиикокореномически ингредиент (вж. обтиикокореномическа дейност);
кинестичен обтиикономически ингредиент (вж. обтиикономическа
дейност);
кинестичен обтиикореномически ингредиент (вж. обтиикореномическа
дейност);
кинестичен обтиикотехномически ингредиент (вж. обтиикотехномическа дейност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кинестичен обтиикоуниреномически ингредиент (вж. обтиикоуниреномическа дейност);
кинестичен
субтиикокореномически
ингредиент
(вж.
субтиикокореномическа дейност);
кинестичен субтиикономически ингредиент (вж. субтиикономическа
дейност);
кинестичен субтиикореномически ингредиент (вж. субтиикореномическа дейност);
кинестичен субтиикотехномически ингредиент (вж. субтиикотехномическа дейност);
кинестичен
субтиикоуниреномически
ингредиент
(вж.
субтиикоуниреномическа дейност);
кинетичен икокореномически ингредиент (вж. икокореномическа
дейност);
кинетичен икономически ингредиент (вж. икономическа дейност);
кинетичен икореномически ингредиент (вж. икореномическа дейност);
кинетичен икотехномически ингредиент (вж. икотехномическа
дейност);
кинетичен икоуниреномически ингредиент (вж. икоуниреномическа
дейност);
кинетичен обтиикокореномически ингредиент (вж. обтиикокореномическа дейност);
кинетичен обтиикономически ингредиент (вж. обтиикономическа
дейност);
кинетичен обтиикореномически ингредиент (вж. обтиикореномическа
дейност);
кинетичен обтиикотехномически ингредиент (вж. обтиикотехномическа дейност);
кинетичен обтиикоуниреномически ингредиент (вж. обтиикоуниреномическа дейност);
кинетичен субтиикокореномически ингредиент (вж. субтиикокореномическа дейност);
кинетичен субтиикономически ингредиент (вж. субтиикономическа
дейност);
кинетичен субтиикореномически ингредиент (вж. субтиикореномическа дейност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кинетичен субтиикотехномически ингредиент (вж. субтиикотехномическа дейност);
кинетичен субтиикоуниреномически ингредиент (вж. субтиикоуниреномическа дейност);
клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
клетъчен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
клетъчен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
клетъчен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
клетъчен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран външен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран външен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран външен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран външен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран външен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран външен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран външен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран външен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран външен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран външен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран вътрешен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран вътрешен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран вътрешен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран вътрешен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран вътрешен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран вътрешен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран вътрешен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран вътрешен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран вътрешен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран вътрешен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран градивен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран градивен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран градивен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран градивен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран градивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран градивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
комбиниран диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран дукоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран дукоален диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоален диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран дукоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран дукоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоален типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоплетен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоплетен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран клетъчен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран клетъчен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран масивен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран масивен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран масивен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран масивен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран масивен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран масивен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран масивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран масивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран масивен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран основен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран основен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран основен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран основен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран основен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран основен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран основен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран основен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран основен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран основен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран съвместим типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран съвместим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран типичен диалектически икономически ингредиент (вж.
типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран типичен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран уникоален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран уникоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран уникоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран унитарен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран цялостен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран цялостен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
комбиниран цялостен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран цялостен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран цялостен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран цялостен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран цялостен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран цялостен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран частен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран частен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
комбиниран частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран частен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран частен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------консидерни икономически ингредиенти (същото като икономически консидерофиканти);
креативност на входния икономически ингредиент;
ликвидни икономически ингредиенти (същото като виртуални икономически ингредиенти);
ликвидно-опредметени ценностни икономически ингредиенти (вж.
ликвидно икономическо богатство);
масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
масивен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
масивен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически
икономически ингредиент);
масивен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
масивен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
масивен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------масивен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
масивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
масивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
масивен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
материален икономически ингредиент (вж. икономически ингредиент);
мултисеален външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален външен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален външен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален външен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
мултисеален външен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален външен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален външен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален външен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален външен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален външен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален външен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален външен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален вътрешен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален вътрешен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
мултисеален вътрешен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален вътрешен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален вътрешен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален вътрешен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален вътрешен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален вътрешен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален вътрешен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален вътрешен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален вътрешен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален градивен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален градивен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален градивен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
мултисеален градивен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален градивен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален градивен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален градивен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален градивен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален градивен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален градивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален градивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален градивен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален дукоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален дукоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоален диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален дукоален диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоален диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален дукоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален дукоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален дукоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоален типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоплетен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоплетен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален клетъчен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
мултисеален клетъчен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален клетъчен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);

73

331

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДЕР (КД)
до ИНГРЕДИЕНТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален клетъчен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален клетъчен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален клетъчен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален масивен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален масивен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
мултисеален масивен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален масивен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален масивен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален масивен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален масивен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален масивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален масивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален масивен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален основен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален основен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален основен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
мултисеален основен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален основен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален основен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален основен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален основен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален основен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален основен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален основен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален съвместим диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
мултисеален съвместим диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален съвместим диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален съвместим типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален съвместим типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален типичен диалектически икономически ингредиент (вж.
типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален типичен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален уникоален диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
мултисеален уникоален диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален уникоален диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален уникоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален уникоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален уникоален типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален унитарен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален унитарен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
мултисеален унитарен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален унитарен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален унитарен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален унитарен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален унитарен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален цялостен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален цялостен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален цялостен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален цялостен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален цялостен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален цялостен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален цялостен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален цялостен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален цялостен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален цялостен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален частен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален частен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
мултисеален частен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален частен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален частен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
мултисеален частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален частен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален частен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален частен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален частен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен външен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен външен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен външен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен външен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен външен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен външен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен външен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен външен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен външен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен външен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен външен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен външен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен вътрешен типичен диалектически икореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен градивен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент);
мултисеплетен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен градивен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен градивен диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен градивен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен градивен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен градивен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен градивен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен градивен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен градивен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен градивен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен градивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен градивен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен градивен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
мултисеплетен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен дукоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен дукоален диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дукоален диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен дукоален диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоален диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен дукоален релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дукоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен дукоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен дукоален типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоален типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
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до ИНГРЕДИЕНТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен дукоплетен типичен диалектически икореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен типичен диалектически икореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен масивен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен масивен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен масивен диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен масивен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен масивен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен масивен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен масивен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен масивен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен масивен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен масивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен масивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен масивен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен основен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен основен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен основен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен основен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен основен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен основен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен основен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен основен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен основен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен основен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен основен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен основен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен съвместим типичен диалектически икореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен типичен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен уникоален релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
мултисеплетен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен уникоален типичен диалектически икореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен унитарен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен унитарен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен унитарен типичен диалектически икореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен цялостен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен цялостен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен цялостен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен частен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен частен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен частен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен частен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен частен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен частен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен частен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен частен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен частен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен частен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
насоченост на икономическия ингредиент (вж. икономически индистит; икономически посибитит);
насоченост на икореномическия ингредиент (вж. икореномически индистит; икореномически посибитит);
насоченост на икотехномическия ингредиент (вж. икотехномически
индистит; икотехномически посибитит);
натурални икономически ингредиенти;
начален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
98

356

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДЕР (КД)
до ИНГРЕДИЕНТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------начален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
начален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
начален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
начален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
начален диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически
икономически ингредиент);
начален диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
начален диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
начален диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
начален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
начален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
начален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
начален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
начален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
начален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
начален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
начален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
начален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
начална входна абсорбционност на изходния икономически ингредиент
(същото като входна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------начална изходна креативност на входния икономически ингредиент (същото като изходна креативност на входния икономически ингредиент);
невсеобщ дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
невсеобщ дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
невсеобщ дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
невсеобщ дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
невсеобщ диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
невсеобщ диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
невсеобщ диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
невсеобщ диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
невсеобщ диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
невсеобщ релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
невсеобщ релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
невсеобщ релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
невсеобщ релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
невсеобщ типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
невсеобщ типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
невсеобщ типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------невсеобщ типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
невсеобщ типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
негрупов дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
негрупов дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
негрупов дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
негрупов дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
негрупов диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
негрупов диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
негрупов диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
негрупов диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
негрупов диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
негрупов релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
негрупов релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
негрупов релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
негрупов релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
негрупов типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
негрупов типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------негрупов типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
негрупов типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
негрупов типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
независим дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
независим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
независим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
независим дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
независим диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
независим диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
независим диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
независим диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
независим диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
независим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
независим релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
независим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
независим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
независим типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------независим типичен диалектически икономически ингредиент (вж.
типичен диалектически икономически ингредиент);
независим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
независим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
независим типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
нематериален икономически ингредиент (вж. икономически ингредиент);
неосезаеми икономически ингредиенти;
неосъзнат икономически ингредиент (вж. икономически ингредиент);
несъизмерими икономически ингредиенти;
нехолистичен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
нехолистичен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
нехолистичен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
нехолистичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
нехолистичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
нехолистичен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
нехолистичен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
нехолистичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
нехолистичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
нехолистичен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
нехолистичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нехолистичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
нехолистичен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
нехолистичен типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
нехолистичен типичен диалектически икономически ингредиент (вж.
типичен диалектически икономически ингредиент);
нехолистичен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
нехолистичен типичен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
нехолистичен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
номинални икономически ингредиенти;
обединен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обединен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обединен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обединен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обединен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обединен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обединен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обединен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обединен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обединен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обединен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обединен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обединен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обектен дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
обектен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
обектен дерелевантен диалектически икореномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
обектен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обектен дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
обектен дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
обектен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
обектен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
обектен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
обектен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент);
обектен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
обектен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически
икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обектен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
обектен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
обектен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
обектен икономически ингредиент (вж. икономически ингредиенти);
обектен релевантен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икокореномически ингредиент);
обектен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
обектен релевантен диалектически икореномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икореномически ингредиент);
обектен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обектен релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
обектен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
обектен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
обектен релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
обектен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
обектен релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
обектен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
обектен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
обектен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
обектен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обектен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
обобщен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
обобщен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обобщен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
обобщен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
обобщен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
обобщен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически
икономически ингредиент);
обобщен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
обобщен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
обобщен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
обобщен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
обобщен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обобщен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
обобщен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
обобщен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
обобщен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
обобщен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
обобщен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обобщен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
общ дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
общ дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
общ дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
общ дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
общ диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически
икокореномически ингредиент);
общ диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически
икономически ингредиент);
общ диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически
икореномически ингредиент);
общ диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически
икотехномически ингредиент);
общ диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
общ релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
общ релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
общ релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
общ релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
общ типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
общ типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен
диалектически икономически ингредиент);
общ типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
общ типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------общ типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
общи ценностни икономически ингредиенти;
определящ икономически ингредиент;
ординални общи ценностни икономически ингредиенти;
осезаеми икономически ингредиенти;
основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
основен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
основен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически
икономически ингредиент);
основен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
основен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
основен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
основен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------основен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
основен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
основен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
осъзнат икономически ингредиент (вж. икономически ингредиент);
отделен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен външен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен външен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
отделен външен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
отделен външен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
отделен външен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
отделен външен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен външен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен външен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен външен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен външен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен вътрешен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
отделен вътрешен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
отделен вътрешен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
отделен вътрешен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
отделен вътрешен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен вътрешен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен вътрешен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен вътрешен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен вътрешен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен градивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
отделен градивен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
отделен градивен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
отделен градивен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
отделен градивен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен градивен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен градивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен градивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен градивен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
отделен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически
икономически ингредиент);
отделен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
отделен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
отделен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дукоален диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
отделен дукоален диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоален диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
отделен дукоален диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дукоален диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен дукоален типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен дукоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен дукоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
отделен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
отделен дукоплетен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоплетен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
отделен дукоплетен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дукоплетен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен дукоплетен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен дукоплетен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен дукоплетен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дукоплетен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен клетъчен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
отделен клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
отделен клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
отделен клетъчен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
отделен клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен клетъчен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен клетъчен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен масивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
отделен масивен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
отделен масивен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
отделен масивен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
отделен масивен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен масивен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен масивен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен масивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен масивен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен основен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен основен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
отделен основен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
отделен основен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
отделен основен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
отделен основен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен основен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен основен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен основен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен основен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
отделен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен съвместим диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен съвместим диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
отделен съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
отделен съвместим диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
отделен съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен съвместим релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен съвместим типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен съвместим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен съвместим типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
отделен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен уникоален диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
отделен уникоален диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
отделен уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
отделен уникоален диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
отделен уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен уникоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен уникоален типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен уникоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен уникоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен уникоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен унитарен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
отделен унитарен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
отделен унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
отделен унитарен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
отделен унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен унитарен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен унитарен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен цялостен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
отделен цялостен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
отделен цялостен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
отделен цялостен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
отделен цялостен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен цялостен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен цялостен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен цялостен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен частен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
отделен частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
отделен частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
отделен частен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
отделен частен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен частен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен частен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен частен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен частен типичен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен частен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
парични икономически ингредиенти;
постоянен входен икономически ингредиент (вж. постоянен икономически ингредиент);
постоянен изходен икономически ингредиент (вж. постоянен икономически ингредиент);
постоянен икономически ингредиент;
потенциален икокореномически ингредиент (вж. икокореномическа
дейност);
потенциален икономически ингредиент (вж. икономическа дейност);
потенциален икореномически ингредиент (вж. икореномическа
дейност);
потенциален икотехномически ингредиент (вж. икотехномическа
дейност);
потенциален икоуниреномически ингредиент (вж. икоуниреномическа
дейност);
потенциален обтиикокореномически ингредиент (вж. обтиикокореномическа дейност);
потенциален обтиикономически ингредиент (вж. обтиикономическа
дейност);
потенциален обтиикореномически ингредиент (вж. обтиикореномическа дейност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------потенциален обтиикотехномически ингредиент (вж. обтиикотехномическа дейност);
потенциален обтиикоуниреномически ингредиент (вж. обтиикоуниреномическа дейност);
потенциален субтиикокореномически ингредиент (вж. субтиикокореномическа дейност);
потенциален субтиикономически ингредиент (вж. субтиикономическа
дейност);
потенциален субтиикореномически ингредиент (вж. субтиикореномическа дейност);
потенциален субтиикотехномически ингредиент (вж. субтиикотехномическа дейност);
потенциален субтиикоуниреномически ингредиент (вж. субтиикоуниреномическа дейност);
пределна абсорбционност на изходния икономически ингредиент;
пределна входна абсорбционност на изходния икономически ингредиент
(същото като пределна начална входна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
пределна входна креативност на входния икономически ингредиент;
пределна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент
(същото като пределна инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
пределна изходна креативност на входния икономически ингредиент;
пределна инверсна входна креативност на входния икономически ингредиент (същото като пределна входна креативност на входния икономически ингредиент);
пределна инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент (същото като пределна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
пределна креативност на входния икономически ингредиент;
пределна начална входна абсорбционност на изходния икономически ингредиент (същото като пределна входна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
пределна начална изходна креативност на входния икономически ингредиент (същото като пределна изходна креативност на входния икономически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна норма на еквивалентното заместване на икономическите ингредиенти (в микр.);
пределни ценностни икономически ингредиенти;
предметни икономически ингредиенти;
предпоставен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
предпоставен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
предпоставен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
предпоставен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
предпоставен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
предпоставен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
предпоставен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
предпоставен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
предпоставен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
предпоставен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
предпоставен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
предпоставен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
предпоставен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
предпоставен типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
предпоставен типичен диалектически икономически ингредиент (вж.
типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предпоставен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
предпоставен типичен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
предпоставен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
проективни икономически ингредиенти;
производен икономически ингредиент;
променлив входен икономически ингредиент (вж. променлив икономически ингредиент);
променлив изходен икономически ингредиент (вж. променлив икономически ингредиент);
променлив икономически ингредиент;
противостоящ икономически ингредиент;
проявени икономически ингредиенти (същото като икономически проявления);
пълен комбиниран дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
пълен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
пълен комбиниран диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
пълен комбиниран диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
пълен комбиниран диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
пълен комбиниран диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
пълен комбиниран диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пълен комбиниран релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
пълен комбиниран релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
пълен комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
пълен комбиниран типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
пълен комбиниран типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
пълен комбиниран типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
пълен комбиниран типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
пълен комбиниран типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
пълен обединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
първичен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
първичен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
първичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
първичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
първичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
първичен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
първичен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------първичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
първичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
първичен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
първичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
първичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
първичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
първичен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
първичен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
първичен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
първичен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
първичен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разделен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разделен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разделен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разделен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разделен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разделен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически
икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разделен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
разделен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
разделен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разделен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
разделен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разделен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разделен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разделен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разделен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
разделен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
разделен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разделен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен външен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
131

389

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДЕР (КД)
до ИНГРЕДИЕНТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен външен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
разединен външен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен външен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен външен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен външен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен външен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен външен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен външен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен вътрешен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен вътрешен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен вътрешен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен вътрешен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
разединен вътрешен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен вътрешен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен вътрешен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен вътрешен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен вътрешен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен градивен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен градивен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен градивен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен градивен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен градивен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен градивен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен градивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен градивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен градивен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
разединен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
разединен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
разединен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен дукоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен дукоален диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоален диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен дукоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен дукоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен дукоплетен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоплетен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
разединен дукоплетен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоплетен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен дукоплетен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоплетен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен дукоплетен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоплетен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен клетъчен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен клетъчен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен клетъчен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен клетъчен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен масивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
разединен масивен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
разединен масивен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен масивен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен масивен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен масивен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен масивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен масивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен масивен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
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до ИНГРЕДИЕНТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен основен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
разединен основен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
разединен основен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен основен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен основен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен основен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен основен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен основен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен основен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен съвместим диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен съвместим диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен съвместим типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен съвместим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен уникоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен уникоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен уникоален диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен уникоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен уникоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен унитарен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен унитарен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен унитарен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен цялостен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен цялостен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
разединен цялостен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен цялостен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен цялостен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен цялостен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен цялостен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен цялостен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
разединен частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
разединен частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
разединен частен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен частен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен частен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен частен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
рационален икономически ингредиент (вж. икономически ингредиент);
реализирана автентичност на икономическия ингредиент (вж. икономически реализитит; икономически тендентит);
реализирана автентичност на икореномическия ингредиент (вж. икореномически реализитит; икореномически тендентит);
реализирана автентичност на икотехномическия ингредиент (вж.
икотехномически реализитит; икотехномически тендентит);
реализираност на икономическия ингредиент (вж. икономически стохастит; икономически субстантит);
реализираност на икореномическия ингредиент (вж. икореномически
стохастит; икореномически субстантит);
реализираност на икотехномическия ингредиент (вж. икотехномически
стохастит; икотехномически субстантит);
реализуема автентичност на икономическия ингредиент (вж. икономически регулатит; икономически феазитит);
реализуема автентичност на икореномическия ингредиент (вж. икореномически регулатит; икореномически феазитит);
реализуема автентичност на икотехномическия ингредиент (вж. икотехномически регулатит; икотехномически феазитит);
реализуемост на икономическия ингредиент (вж. икономически посибитит; икономически субстантит);
реализуемост на икореномическия ингредиент (вж. икореномически посибитит; икореномически субстантит);
реализуемост на икотехномическия ингредиент (вж. икотехномически
посибитит; икотехномически субстантит);
реални икономически ингредиенти;
релевантен диалектически икокореномически ингредиент;
релевантен диалектически икономически ингредиент;
релевантен диалектически икореномически ингредиент;
релевантен диалектически икотехномически ингредиент;
релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент;
релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент;
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент;
147

405

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДЕР (КД)
до ИНГРЕДИЕНТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент;
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент;
релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент;
релевантни диалектически икокореномически ингредиенти;
релевантни диалектически икономически ингредиенти;
релевантни диалектически икореномически ингредиенти;
релевантни диалектически икотехномически ингредиенти;
релевантни диалектически икоуниреномически ингредиенти;
релевантни типични диалектически икокореномически ингредиенти;
релевантни типични диалектически икономически ингредиенти;
релевантни типични диалектически икореномически ингредиенти;
релевантни типични диалектически икотехномически ингредиенти;
релевантни типични диалектически икоуниреномически ингредиенти;
ресурсно-субстанциални икономически ингредиенти (същото като сметни
икономически субстанциенти);
самостоен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен външен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен външен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
самостоен външен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
самостоен външен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен външен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен външен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен външен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен външен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен външен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен вътрешен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен вътрешен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
самостоен вътрешен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
самостоен вътрешен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен вътрешен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен вътрешен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен вътрешен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен вътрешен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен вътрешен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен градивен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен градивен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен градивен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
самостоен градивен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен градивен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен градивен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен градивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен градивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен градивен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
самостоен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дукоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен дукоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
самостоен дукоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
самостоен дукоален диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дукоален диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен дукоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен дукоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дукоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен дукоплетен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
самостоен дукоплетен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоен дукоплетен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дукоплетен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен дукоплетен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен дукоплетен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен дукоплетен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дукоплетен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен клетъчен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
самостоен клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
самостоен клетъчен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен клетъчен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен клетъчен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен масивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен масивен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
самостоен масивен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен масивен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен масивен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен масивен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен масивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен масивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен масивен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен основен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен основен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
самостоен основен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
самостоен основен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен основен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен основен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен основен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен основен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен основен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен съвместим диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен съвместим диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
самостоен съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
самостоен съвместим диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен съвместим типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен съвместим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен съвместим типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен уникоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен уникоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
самостоен уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
самостоен уникоален диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен уникоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен уникоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен уникоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен уникоален типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен унитарен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен унитарен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
самостоен унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
самостоен унитарен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен унитарен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен унитарен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен цялостен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен цялостен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен цялостен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
самостоен цялостен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен цялостен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен цялостен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен цялостен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен цялостен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен частен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
самостоен частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоен частен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен частен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен частен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен частен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен частен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен частен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен външен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен външен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен външен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен външен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен външен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен външен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен външен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен външен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен външен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен външен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен външен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен външен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен вътрешен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен вътрешен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен вътрешен диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен вътрешен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен вътрешен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен вътрешен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен вътрешен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен вътрешен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен вътрешен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
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до ИНГРЕДИЕНТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен вътрешен типичен диалектически икореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен вътрешен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен вътрешен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен градивен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоятелен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен градивен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен градивен диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен градивен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен градивен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен градивен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен градивен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен градивен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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до ИНГРЕДИЕНТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен градивен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен градивен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен градивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен градивен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен градивен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоятелен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен дукоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);

167

425

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДЕР (КД)
до ИНГРЕДИЕНТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен дукоален диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дукоален диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен дукоален диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоален диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен дукоален релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дукоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен дукоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен дукоален типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоален типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);

169

427

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДЕР (КД)
до ИНГРЕДИЕНТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен дукоплетен типичен диалектически икореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен клетъчен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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до ИНГРЕДИЕНТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен масивен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен масивен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен масивен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен масивен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен масивен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен масивен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен масивен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен масивен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен масивен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен масивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен масивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен масивен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен основен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен основен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен основен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен основен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен основен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен основен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен основен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен основен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен основен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен основен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен основен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен основен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен съвместим дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен съвместим диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен съвместим диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен съвместим диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен съвместим типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен съвместим типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен съвместим типичен диалектически икореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен съвместим типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен съвместим типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен типичен диалектически икономически ингредиент (вж.
типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен типичен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен уникоален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен уникоален диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен уникоален диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен уникоален диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен уникоален релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен уникоален типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен уникоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен уникоален типичен диалектически икореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен уникоален типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен уникоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен унитарен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен унитарен диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен унитарен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен унитарен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен унитарен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен унитарен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен унитарен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен унитарен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен унитарен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен унитарен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен цялостен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен цялостен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен цялостен диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен цялостен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен цялостен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен цялостен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен цялостен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен цялостен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен цялостен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен цялостен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен цялостен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен цялостен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен частен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен частен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен частен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен частен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен частен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен частен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен частен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен частен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен частен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен частен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
сдвоен икономически ингредиент (вж. икономическа сдвоеност);
сигурност (надеждност) на икономическия ингредиент (вж. икономически индистит; икономически субстантит);
сигурност (надеждност) на икореномическия ингредиент (вж. икореномически индистит; икореномически субстантит);
сигурност (надеждност) на икотехномическия ингредиент (вж. икотехномически индистит; икотехномически субстантит);
системен дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------системен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
системен дерелевантен диалектически икореномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
системен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
системен дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
системен дерелевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
системен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
системен дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
системен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
системен дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент);
системен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
системен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
системен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
системен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
системен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
системен икономически ингредиент (вж. икономически ингредиенти);
системен релевантен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икокореномически ингредиент);
системен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------системен релевантен диалектически икореномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икореномически ингредиент);
системен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
системен релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
системен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
системен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
системен релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
системен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
системен релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
системен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
системен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
системен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
системен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
системен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
специфични икономически ингредиенти;
специфичностни икономически ингредиенти (същото като икономически
спецификанти);
средна абсорбционност на изходния икономически ингредиент;
средна входна абсорбционност на изходния икономически ингредиент
(същото като средна начална входна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
средна входна креативност на входния икономически ингредиент;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент
(същото като средна инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
средна изходна креативност на входния икономически ингредиент;
средна инверсна входна креативност на входния икономически ингредиент (същото като средна входна креативност на входния икономически ингредиент);
средна инверсна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент (същото като средна изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент);
средна креативност на входния икономически ингредиент;
средна начална входна абсорбционност на изходния икономически ингредиент (същото като средна входна абсорбционност на изходния икономически
ингредиент);
средна начална изходна креативност на входния икономически ингредиент (същото като средна изходна креативност на входния икономически ингредиент);
средни ценностни икономически ингредиенти;
стратификационни икономически ингредиенти (същото като икономически стратификанти);
субстанциални икономически ингредиенти (същото като икономически
субстанциенти);
сустификатни икокореномически ингредиенти (същото като икокореномически сустанти);
сустификатни икономически ингредиенти (същото като икономически
сустанти);
сустификатни икореномически ингредиенти (същото като икореномически сустанти);
сустификатни икотехномически ингредиенти (същото като икотехномически сустанти);
сустификатни икоуниреномически ингредиенти (същото като икоуниреномически сустанти);
съвкупностен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съвкупностен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупностен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съвкупностен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съвкупностен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
съвкупностен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съвкупностен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
съвкупностен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
съвкупностен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
съвкупностен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съвкупностен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съвкупностен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съвкупностен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съвкупностен типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съвкупностен типичен диалектически икономически ингредиент (вж.
типичен диалектически икономически ингредиент);
съвкупностен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съвкупностен типичен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съвкупностен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съвместим диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
съвместим диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
съвместим диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съвместим типичен диалектически икономически ингредиент (вж.
типичен диалектически икономически ингредиент);
съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
съвместим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съвместим типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съединен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съединен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съединен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съединен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съединен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
съединен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съединен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
съединен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
съединен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
съединен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
съединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съединен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съединен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съединен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съединен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
съединен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
съединен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съединен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съзнателен икономически ингредиент (вж. икономически ингредиент);
съизмерими икономически ингредиенти;
съставен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен външен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
съставен външен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен външен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
съставен външен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен външен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен външен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен външен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен външен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен външен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен вътрешен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
съставен вътрешен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
съставен вътрешен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен вътрешен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);

187

445

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДЕР (КД)
до ИНГРЕДИЕНТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен вътрешен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен вътрешен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен вътрешен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен градивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
съставен градивен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен градивен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
съставен градивен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен градивен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен градивен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен градивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен градивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен градивен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
съставен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически
икономически ингредиент);
съставен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
съставен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
съставен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоален диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
съставен дукоален диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
съставен дукоален диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоален диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен дукоален типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен дукоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен дукоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
съставен дукоплетен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоплетен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
съставен дукоплетен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоплетен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен дукоплетен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен дукоплетен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен дукоплетен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоплетен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
съставен клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
съставен клетъчен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен клетъчен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен масивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
съставен масивен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен масивен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
съставен масивен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен масивен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен масивен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен масивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен масивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен масивен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен основен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
съставен основен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен основен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
съставен основен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен основен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
194

452

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДЕР (КД)
до ИНГРЕДИЕНТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен основен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен основен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен основен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен основен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент)
съставен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент)
съставен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент)
съставен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент)
съставен съвместим диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен съвместим диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент)
съставен съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент)
съставен съвместим диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент)
съставен съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент)
съставен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент)
съставен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент)
съставен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент)
съставен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент)
съставен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент)
съставен съвместим типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент)
съставен съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент)
съставен съвместим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент)
съставен съвместим типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент)
съставен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);

196

454

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДЕР (КД)
до ИНГРЕДИЕНТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
съставен уникоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
съставен уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
съставен уникоален диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен уникоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен уникоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен уникоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
съставен унитарен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
съставен унитарен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);

198

456

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДЕР (КД)
до ИНГРЕДИЕНТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен унитарен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен цялостен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
съставен цялостен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен цялостен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
съставен цялостен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен цялостен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен цялостен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен цялостен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен цялостен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
съставен частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
съставен частен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен частен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен частен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
същинни икономически ингредиенти (същото като икономически същини);
същински икономически ингредиент (вж. икономически ингредиент);
същински икономически ингредиенти;
същностен икономически ингредиент (вж. същностна икономическа
система);
същностно- стратификационни икономически ингрендиенти;
типичен диалектически икокореномически ингредиент;
типичен диалектически икокореномически ингредиент;
типичен диалектически икономически ингредиент;
типичен диалектически икореномически ингредиент;
типичен диалектически икотехномически ингредиент;
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент;
трансцендентални икономически ингредиенти (същото като ценностни
икономически ингредиенти);
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти;
трудови икономически ингредиенти;
уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
уникоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
уникоален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
уникоален диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
уникоален диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
уникоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж.
типичен диалектически икономически ингредиент);
уникоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
уникоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
уникоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален външен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален външен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
унисеален външен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален външен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален външен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален външен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален външен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален външен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален външен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален вътрешен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален вътрешен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
унисеален вътрешен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален вътрешен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален вътрешен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален вътрешен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален вътрешен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален вътрешен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален вътрешен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален градивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален градивен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален градивен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
унисеален градивен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален градивен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален градивен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален градивен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален градивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален градивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален градивен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
унисеален диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
унисеален диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален дукоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален дукоален диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоален диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален дукоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален дукоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален дукоплетен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоплетен диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
унисеален дукоплетен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоплетен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален дукоплетен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоплетен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален дукоплетен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоплетен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален клетъчен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален масивен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален масивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален масивен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
унисеален масивен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален масивен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален масивен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален масивен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален масивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален масивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален масивен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален основен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален основен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
унисеален основен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален основен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален основен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален основен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален основен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален основен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален основен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален съвместим диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален съвместим диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
унисеален съвместим диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален съвместим типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален съвместим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален уникоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален уникоален диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален уникоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален уникоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален унитарен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален унитарен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален унитарен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален цялостен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален цялостен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
унисеален цялостен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален цялостен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален цялостен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален цялостен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален цялостен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален цялостен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
унисеален частен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален частен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален частен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унитарен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унитарен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
унитарен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унитарен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унитарен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
феноменен икономически ингредиент (вж. феноменна икономическа
система);
функции на кардиналните общи ценностни икономически ингредиенти;
функции на общите ценностни икономически ингредиенти;
функции на ординалните общи ценностни икономически ингредиенти;
характеристични икономически ингредиенти (същото като икономически
характерификанти);
холистичен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
холистичен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
холистичен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
холистичен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
холистичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------холистичен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
холистичен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
холистичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
холистичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
холистичен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
холистичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
холистичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
холистичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
холистичен типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
холистичен типичен диалектически икономически ингредиент (вж.
типичен диалектически икономически ингредиент);
холистичен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
холистичен типичен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
холистичен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
ценностни икономически ингредиенти [индивидуални];
ценностни икономически ингредиенти;
цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
цялостен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
цялостен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
цялостен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
цялостен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
цялостен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
цялостен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
цялостен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
цялостен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически
икономически ингредиент);
частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически
икореномически ингредиент);
частен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
частен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
частен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
частен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
частен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
222

480

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДЕР (КД)
до ИНГРЕДИЕНТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частичен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
частичен комбиниран диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
частичен комбиниран диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
частичен комбиниран релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
частичен комбиниран типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
частичен комбиниран типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
частичен обединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (individual ingredient) (ки) – във:
ценностни икономически ингредиенти [индивидуални].
ИНГРЕДИЕНТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ (ingredient of the
economic product) (ки) – във:
криви на ценностните ингредиенти на индивидуалния икономически продукт;
пределни ценностни ингредиенти на индивидуалния икономически продукт;
ценностни ингредиенти на индивидуалния икономически продукт.
ИНГРЕДИЕНТ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ
(ingredient of the individual economic product) (ки) – във:
криви на ценностните ингредиенти на индивидуалния икономически продукт;
пределни ценностни ингредиенти на индивидуалния икономически продукт;
ценностни ингредиенти на индивидуалния икономически продукт.
ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (ingrediental economic
criterion) (*) – класификационен икономически признак, който поражда ингредиентни икономически разновидности* (ingrediental economic species
/variety/) (вж. икономическа разновидност) на икономическия предмет (в т.ч.
на икономическия обект, икономическата система, икономическия процес и
т.н.); основно понятие на ингредиентния икономически подход. Той е частен
случай е ингредиентният форномически критерий (вж. и ингредиентен форномически подход).
В своята съвкупност (вж. икономическа съвкупност) ингредиентните икономически критерии образуват ингредиентна критериална икономическа
система* (ingrediental criterion economic system). Тя се състои от (1) първични
ингредиентни икономически критерии* (primary ingrediental economic
criteria) (критерии, които не могат да бъдат изведени от други критерии), (2)
вторични ингредиентни икономически критерии* (secondary ingrediental
economic criteria) (критерии, които се извеждат от два първични критерия), (3)
третични ингредиентни икономически критерии* (tertiary ingrediental
economic criteria) (критерии, които се извеждат от три първични критерия,
респ. от един първичен и един вторичен критерий) и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичните ингредиентни икономически критерии* (primary
ingrediental economic criterion) се означават още като изходни ингредиентни
икономически критерии. Първичното прилагане на ингредиентния икономически критерий* (primary applying on the ingrediental economic criterion)
поражда първични разновидности на икономическия предмет. Вторичните,
третичните и т.н. ингредиентни икономически критерии се означават още като
специфични ингредиентни икономически критерии* (specific ingrediental
economic criterion) или като комбинирани ингредиентни икономически критерии. Специфичното прилагане на ингредиентния икономически критерий* (specific applying on the ingrediental economic criterion) поражда специфични разновидности на икономическия предмет.
Според ингредиентната икономическа установеност* (ingrediental
economic settleness) едни от разновидностите на специфичното прилагане на
ингредиентния икономически критерий са (1) конституентното (наречено още
конституиращо), (2) органоентното (наречено още организиращо), (3) институентното (наречено още институиращо) (4) конституитното (наречено още
конституирано), (5) органоитното (наречено още организирано, както и органическо) и (6) институитното (наречено още институирано). Това означава, че
ингредиентният икономически критерий може да има шест приложни разновидности:
(1) конституентен ингредиентен икономически критерий* (constituentary ingrediental economic criterion) – той разглежда икономическия предмет
(и неговите разновидности), последният наречен икономически конституент* (economic constituent), като конституираща част, страна или аспект на по-голямо или по-широко в сравнение с него конституирано (конституционализирано) икономическо образувание (някаква икономическа конституция), което е съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани
основополагащи икономически зависимости;
(2) органоентен ингредиентен икономически критерий* (organoentary
ingrediental economic criterion) – той разглежда икономическия предмет (и
неговите разновидности), последният наречен икономически органоент*
(economic organoent), като организираща част, страна или аспект на по-голямо
или по-широко в сравнение с него организирано (организационализирано, органическо) икономическо образувание (някаква икономическа организация),
което е съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани икономически закономерности;

2

484

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) институентен ингредиентен икономически критерий* (instituentary ingrediental economic criterion) – той разглежда икономическия предмет
(и неговите разновидности), последният наречен икономически институент* (economic instituent), като институираща част, страна или аспект
на по-голямо или по-широко в сравнение с него институирано (институционализирано) икономическо образувание (някаква икономическа институция),
което е съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани икономически правила;
(4) конституитен ингредиентен икономически критерий* (constituitary ingrediental economic criterion) – той разглежда икономическия предмет
(и неговите разновидности), последният наречен икономически конституит* (economic constituite), като конституирано (конституционализирано) икономическо образувание (някаква икономическа конституция) на съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани основополагащи икономически зависимости между съставящите го икономически конституенти;
(5) органоитен ингредиентен икономически критерий* (organoitary
ingrediental economic criterion) – той разглежда икономическия предмет (и
неговите разновидности), последният наречен икономически органоит*
(economic organoite), като организирано (организационно, органическо) икономическо образувание (някаква икономическа организация) на съвкупност
от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани икономически закономерности; управляващи съставящите го икономически органоенти;
(6) институитен ингредиентен икономически критерий* (instituitary
ingrediental economic criterion) – той разглежда икономическия предмет (и
неговите разновидности), последният наречен икономически институит*
(economic instituite), като институирано (институционализирано) икономическо образувание (някаква икономическа институция) на съвкупност от
взаимонепротиворечиви и взаимообвързани икономически правила;
регулиращи съставящите го икономически институенти;
При такава постановка: (1) конституентното прилагане на ингредиентния икономически критерий* (constituentary applying on the ingrediental
economic criterion) поражда конституентни разновидности на икономическия
предмет (например като обекти, системи, ингредиенти и т.н., както и техните
производни); (2) органоентното прилагане на ингредиентния икономически критерий* (organoentary applying on the ingrediental economic criterion) поражда органоентни разновидности на икономическия предмет; (3) институен3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тното прилагане на ингредиентния икономически критерий* (instituentary
applying on the ingrediental economic criterion) поражда институентни разновидности на икономическия предмет; (4) конституитното прилагане на ингредиентния икономически критерий* (constituitary applying on the
ingrediental economic criterion) поражда конституитни разновидности на икономическия предмет; (5) органоитното прилагане на ингредиентния икономически критерий* (organoitary applying on the ingrediental economic
criterion), което е същото като органическо прилагане на ингредиентния
икономически критерий* (organic applying on the ingrediental economic
criterion), поражда органоитни, т.е. органически разновидности на икономическия предмет (това са самата икономика и нейните производни като субномиката, консуномиката, прономиката, икономиката, техномиката, реномиката
и т.н.); (6) институитното прилагане на ингредиентния икономически
критерий* (instituitary applying on the ingrediental economic criterion) поражда
институитни разновидности на икономическия предмет.
ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ (ingrediental economic
criterion) (ки) – във:
ингредиентен икономически критерий;
институентно прилагане на ингредиентния икономически критерий
(вж. ингредиентен икономически критерий);
институитно прилагане на ингредиентния икономически критерий
(вж. ингредиентен икономически критерий);
конституентно прилагане на ингредиентния икономически критерий
(вж. ингредиентен икономически критерий);
конституитно прилагане на ингредиентния икономически критерий
(вж. ингредиентен икономически критерий);
органическо прилагане на ингредиентния икономически критерий
(вж. ингредиентен икономически критерий);
органоентно прилагане на ингредиентния икономически критерий
(вж. ингредиентен икономически критерий);
органоитно прилагане на ингредиентния икономически критерий
(вж. ингредиентен икономически критерий);
първично прилагане на ингредиентния икономически критерий (вж.
ингредиентен икономически критерий).

4

486

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛ (ingrediental economic
model) – вж. ингредиентен икономически подход.
ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (ingediental economic
operator) – същото като икономически ингредиентор.
ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (ingrediental economic
operator) (ки) – във:
абстрактен ингредиентен икономически оператор (същото като абстрактен икономически ингредиентор);
инверсен абстрактен ингредиентен икономически оператор (вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
ингредиентен икономически оператор (същото като икономически ингредиентор);
интегрален абстрактен ингредиентен икономически оператор;
интегрален инверсен абстрактен ингредиентен икономически оператор (вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
интегрален начален абстрактен ингредиентен икономически оператор (вж. начална абстрактна ингредиентна икономическа система);
конкретен ингредиентен икономически оператор (същото като конкретен
икономически ингредиентор);
линеен инверсен абстрактен ингредиентен икономически оператор
(вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
линеен начален абстрактен ингредиентен икономически оператор
(вж. начална абстрактна ингредиентна икономическа система);
начален абстрактен ингредиентен икономически оператор (вж. начална абстрактна ингредиентна икономическа система);
обратен абстрактен ингредиентен икономически оператор (същото като
обратен абстрактен икономически ингредиентор);
обратен ингредиентен икономически оператор (същото като обратен
икономически ингредиентор);
обратен конкретен ингредиентен икономически оператор (същото като
обратен конкретен икономически ингредиентор);
прав абстрактен ингредиентен икономически оператор (същото като
прав абстрактен икономически ингредиентор);
прав ингредиентен икономически оператор (същото като прав икономически ингредиентор);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------прав конкретен ингредиентен икономически оператор (същото като прав
конкретен икономически ингредиентор);
пропорционален абстрактен ингредиентен икономически оператор;
пропорционален инверсен абстрактен ингредиентен икономически
оператор (вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
пропорционален начален абстрактен ингредиентен икономически
оператор (вж. начална абстрактна ингредиентна икономическа система).
ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПОДХОД* (ingrediental economic
approach), ингредиентен подход към икономическите системи, (*) – основаващ се върху икономическата ингредиентност подход на прилагане на икономическите инградиенти като инструмент за структуриране на икономическите системи, а това означава и за тяхното композиране и декомпозиране (вж.
ингредиентна икономика и ингредиентна икономическа система) с помощта
на икономически модули. Неговото съдържание е ингредиентното икономическо структуриране* (ingrediental economic structuralization) [ингредиентното структуриране на икономическата система* (economic system
ingrediential structuralization)]. Чрез ингредиентния икономически подход може
да се извършва ингредиентно икономическо моделиране (ingrediental
economic modelling) и да се създават ингредиентни икономически модели
(ingrediental economic models). Ингредиентният подход разкрива значими
възможности в научното изследване и научното управление на икономическите системи, най-вече при изграждането на субординирани системи от икономически категории и понятия.
Въпреки необичайното си наименование, в ингредиентния икономически
подход няма нищо необичайно. Сам по себе си той е елементарен, но евристичните резултати от неговото използване са значими. Основни за ингредиентния икономически подход са понятията за икономически ингредиент (вж.
икономически ингредиенти) и ингредиентна икономическа система. Наименованието му произтича от думата ингредиент (ingredient), която буквално означава съставна част. В теорията на икономическите системи му се придава
специфичен смисъл на обобщаващо понятие за вход на икономическата
система и изход на икономическата система. Затова нейният вход е входен
икономически ингредиент, а нейният изход – изходен икономически ингредиент. Те са представени като някакви ингредиентни икономически предмети
(ingrediental economic things), които са конституирани в определен ингредиентен икономически формат (ingrediental economic formate) и които могат да
6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бъдат: (а) ингредиентни икономически величини (ingrediental economic
valuers /quantities/) (включително икономически скалари, икономически вектори, икономически матрици, икономически тензори) (вж. икономическа величина), (б) ингредиентни икономически функции (ingrediental economic
functions) (вж. икономическа функция), (в) ингредиентни икономически полета (ingrediental economic fields) (вж. икономическо поле), (г) ингредиентни
икономически системи. Коя да е 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) (вж.: макроскопично равнище на икономическата
система, мезоскопично равнище на икономическата система, микроскопично
равнище на икономическата система). Икономическата система, която съдържа входен и изходен икономически ингредиент, е ингредиентната икономическа система, а нейната способност да преобразува входния в изходен ингредиент е ингредиентност на икономическата система (същото като икономическа ингредиентност).
Ингредиентната икономическа система е обобщение на понятието за функционална икономическа система, при което нейният вход, изход и оператор
(вж. оператор на икономическата система) могат да бъдат не само икономически величини, икономически функции и икономически полета, но и икономически системи, в т.ч. и ингредиентни икономически системи от различен
ранг (нулев, първи, втори, трети и т.н.) (вж. ранжиране на ингредиентните
икономически системи), интерпретирани като икономически ингредиенти.
Способността й да преобразува входния в изходен икономически ингредиент
се определя като ингредиентност на икономическата система (същото като
икономическа ингредиентност). Това показва, че тя е наблюдавана отвън икономическа система. Преобразованието, което такава система извършва, е ингредиентно
икономическо
преобразование
(ingrediental
economic
transformation) и на него отговаря ингредиентно икономическо изображение
(ingrediental economic mapping). Основни съставки на ингредиентното икономическо изображение са ингредиентното икономическо съответствие
(ingrediental economic correspondence) и икономическият ингредиентор (ингредиентният икономически оператор). Икономическите ингредиенти са определени в някакво ингредиентно икономическо пространство (ingrediental
economic space). Когато входните икономически ингредиенти са значения от
реалната числова ос, функционирането на ингредиентната икономическа сис7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тема представлява ингредиентен икономически процес (ingrediental economic
process). (Вж. ингредиентна икономика.)
Когато входният икономически ингредиенг е ингредиентна икономическа
система (от по-нисък ранг), последната е входна ингредиентна икономическа
система (input ingrediental economic system). От своя страна, когато изходният
икономически ингредиенг е ингредиентна икономическа система (също от понисък ранг), последната е изходна ингредиентна икономическа система
(output ingrediental economic system). Също така, когато ингредиентният икономически оператор е ингредиентна икономическа система, последната е операторна ингредиентна икономическа система (operatorial ingrediental
economic system).
Икономическият ингредиентор е операторът на ингредиентната икономическа система. Представлява икономически оператор, който задава ингредиентното икономическо преобразование или в посока от входния икономически ингредиент към изходния икономически ингредиент – тогава той е прав
икономически ингредиентор (прав ингредиентен икономически оператор), или
в посока от изходния към входния икономически ингредиент – тогава той е
обратен икономически ингредиентор (обратен ингредиентен икономически
оператор). Важен частен случай на икономическия ингредиентор е линейният икономически ингредиентор (linear economic ingredientor), чиито основни
разновидности са пропорционалният икономически ингредиентор
(proportional economic ingredientor) и интегралният икономически ингредиентор (integral economic ingredientor). Икономическият ингредиентор се реализира чрез икономическата чувствителност (подразбира се като ингредиентна икономическа чувствителност), която в линейния стационарен случай е
представена от ингредиентата предавателна икономическа функция. Нейни
разновидности са средната икономическа чувствителност (тя реализира пропорционалния икономически ингредиентор и се представя от средната ингредиентна предавателна икономическа функция) и пределната икономическа
чувствителност (тя реализира интегралния икономически ингредиентор и се
представя от пределната ингредиентна предавателна икономическа функция).
Икономическата чувствителност, която реализира правия икономически ингредиентор е икономическата креативност (креативната икономическа чувствителност), а тази, която реализира обратния икономически ингредиентор е
икономическата абстрахируемост (креативната икономическа чувствителност).

8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Двойката, образувана от входния и изходния икономически ингредиент на
дадена елементарна (без вътрешни междинни преобразования) ингредиентна
икономическа система, икономическото съответствие между които (ингредиенти) е определено чрез някакъв икономически ингредиентор, е икономическият ингредиентификат. Така че ингредиентната икономическа система е съставена от икономическия ингредиантификат и икономическия ингредиентор,
който задава ингредиентното икономическо преобразование между входа и
изхода на системата. Чрез многократното раздробяване на икономическия
ингредиентификат на неговите разновидности се изгражда съвкупност от взаимосвързани ингредиентни икономически системи, която е системно отражение на определена сложна обектна икономика, най-вече в областта на стратифицираната икономика, възпроизводствената икономика и стратифицираната възпроизводствена икономика.
Ингредиентният подход е приложим не само за икономиката, но и за останалите периоди на общественото развитие. Това са: ингредиентният консуномически подход (вж. консуномика, същото като консуматорство), ингредиентният прономически подход (вж. прономика, същото като стопанство),
ингредиентният ексномически подход (вж. ексномика, същото като пазарна
икономика) и ингредиентният финомически подход (вж. финомика, същото
като финансова пазарна икономика), както и тяхното обобщение – ингредиентният субномически подход (вж. субномика).
Прилагането на ингредиентния подход в икономиката е ингредиентизация на икономиката (или още икономическа ингредиентизация), в частност
ингредиентизация на икономическите системи. Икономическата ингредиевтизация се извършва с помощта на ингредиентни икономически критерии* (ingrediental economic criteria). Тяхното използване при прилагането ингредиентния икономически подход прави възможно системното подреждане на
икономическите понятия (интерпретирани като концептуални икономически
понятия) както на вече съществуващите, така и на новопоявяващи в процеса на
икономическата ингредиентизация. При едновременното използване на поголяма съвкупност от ингредиентни критерии, броят на икономическите понятия нараства експоненциално (и дори може да достигне до милиони) и затова
ингредиентизационният процес метафорично да се нарече големият икономически взрив. Той поражда многомерно пространство на икономическите
понятия, всяка следваща дименсия в което възниква от включването на
следващ пореден ингредиентен критерий. Освен това, прилагането на един ингредиентен критерий по отношение на друг води до появата на нови ингреди9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ентни критерии и така може да се конституира система от ингредиентни
икономически критерии.
{Въвеждането на специфичен смисъл на понятието за икономически ингредиент и предложението за използването на ингредиентния икономически
подход са направени от К. Миркович преди написването на настоящата енциклопедия във: Миркович, К. Математическа икономия. Първа част. Издание на
Университета за национално и световно стопанство. С., 1991, гл. 2, т. 2.6;
Миркович, К. Микроикономика. Издателство “Тракия-М”, С., 2003, гл. 24;
Миркович, К. Обобщена теория за полезността и стойността. – В: Научни и
методически проблеми на преподаването на икономическата теория (Научна
конференция. София, 26 ноември 2004). Университетско издателство “Стопанство”, С., 2005; Миркович, К. Пределна полезност и пределна стойност. – В:
Икономическа мисъл, кн. 6 от 2004; Миркович, К. Полезност и стойност. Издателство “Тракия-М”, С., 2005, гл. 2; Миркович, К. Обобщена теория на полезността и стойността. – В: Научни трудове на Университета за национално и
световно стопанство. Том І от 2005. Университетско издателство “Стопанство”, С., 2006. По-широко изложение на ингредиентния икономически подход е
дадено в: Миркович, К. Икономимеската система, том 2. Издателство “ТракияМ”, С., 2009, раздел VII.}
ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (ingrediental economic
process) – вж. ингредиентна икономическа система.
ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС (ingrediental economic
process) (ки) – във:
абстрактен ингредиентен икономически процес (вж. абстрактна ингредиентна икономическа система);
ингредиентен икономически процес (вж. ингредиентна икономическа
система);
линеен инверпсен абстрактен ингредиентен икономически процес
(вж. инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
линеен начален абстрактен ингредиентен икономически процес (вж.
начална абстрактна ингредиентна икономическа система).
ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЖИМ* (ingrediental economic
regime) (*) – ингредиентен икономически критерий, съобразно с който икономическите ингредиенти се разграничават (се подразделят) според характера
на изходната икономическа информация, въз основа на преобразуването (пре10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работването) на която те са определени (изведени, в т.ч. и чрез оптимизиране)
(вж. ингредиентен икономически подход). Според този критерий разновидности на икономическия ингредиент са: фактически-изведен икономически ингредиент* (factually-deduced economic ingredient) (когато изходната информация представлява някакви фактически осъществени икономически величини),
нормативно-изведен икономически ингредиент* (normatively-deduced
economic ingredient) (когато изходната информация представлява някакви икономически величини, нормативно определени въз основа на научнообосновани
норми или изисквания), необходимо-изведен икономически ингредиент*
(requiredly-deduced economic ingredient) (когато изходната информация представлява някакви необходимо-присъщи икономически величини на дадена икономическа единица в нейната цsлост при определен обхват на действие на присъщите за нея икономически закони), индивидуално-изведен икономически
ингредиент* (individually-deduced economic ingredient) (когато изходната информация представлява някакви икономически величини, формирани при индивидуална икономическа единица), прогнозно-изведен икономически ингредиент* (prognostically-deduced economic ingredient) (когато изходната информация представлява някакви прогнозни икономически величини) и т.н.
Според ингредиентнатния икономически режим например се разграничават: фактическо-изведени общественонеобходими разходи на икономически труд* (factually-deduced socially-required cost of economic labour) (когато те
са получени чрез оптимизационно извеждане от фактически индивидуални
разходи на икономически труд), нормативно-изведени общественонеобходими разходи на икономически труд* (normatively-deduced socially-required
cost of economic labour) (когато те са получени чрез оптимизационно извеждане от нормативни индивидуални разходи на икономически труд), необходимоизведени общественонеобходими разходи на икономически труд*
(requiredly-deduced socially-required cost of economic labour) (когато те са получени чрез оптимизационно извеждане от индивидуално-необходими разходи
на икономически труд) и т.н.
ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СТАТУТ* (ingrediental economic
statute) (*) – първичен ингредиентен икономически критерий, който разграничава субективно и обективно в икономиката. Представлява частен случай на
ингредиентния форномически статут (вж. и общностният икореномически
статут). В основата на ингредиентния икономически статут стои логическото
понятие за икономически предмет (economic thing), под което се разбира всяко
11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нещо в икономиката, отграничавано от заобикалящата го икономическа и
неикономическа среда (вж. икономическа среда), така че представрява някакво
ограничено икономическо множество. Икономическият предмет е най-общото
икономическо понятие [затова всяка икономика е предметна икономика*
(thing economy), същото като тингикономика* (thingeconomy)]. То е същото
като логическите понятия за икономически субект (economic subject), индивидна икономическа променлива* (individual economic variable), предметна
икономическа променлива* (thing economic variable). Според контекста логическото понятие за икономически субект трябва да се разграничава от традиционното понятие за икономически субект (то е омоним), което означава такъв
логически икономически субект, който има някакво отношение към останалите логически субекти (тогава последните наричани икономически обекти). Ако
традиционният икономически субект има съзнание, тогава отражението на
икономическия обект в неговото съзнание се определя като субективен икономически предмет (като икономически субтипредмет).
Първичното прилагане на ингредиентния икономически статут към
понятието за икономически статипредмет (съкратено от статитен икономически предмет – икономически предмет, отнасящ се до икономическия статут) поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според
първичния ингредиентен икономически статут* (primary ingrediental
economic statute)]:
(1) икономически статипредмет* (economic statithing) [същото като
икономически статит* (economic statite) и като статитен икономически
предмет* (statitic economic thing)] (има се предвид логическото понятие за
предмет) – общо понятие за разновидностите на статитния икономически
предмет от гледна точка на ингредиентния икономически статут; според органическото прилагане [т.е. според органическия ингредиентен икономически статут* (organic ingrediental economic statute)] на него отговаря понятието за статитна икофорномика* (statitic ecofornomy) на него отговаря понятието за статитна икономика* (statitic economy) [същото като статиикономика* (statieconomy)];
(2) икономически субстипредмет* (economic substithing) [същото като
икономически субект (economic subject), като субектен икономически предмет* (subject economic thing) и като икономически субстит* (economic
substite)] (има се предвид традиционното понятие за предмет) – икономически
субект, който има отношение към други икономически субекти в качеството
им на икономически обекти, в т.ч. и който отразява в съзнанието си икономи12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески обекти, субективното отражение на които се определя като икономически субтипредмет (същото като субективен икономически предмет); според органическото прилагане на него отговаря понятието за субектна икономика*
(subject economy) [същото като субстиикономика* (substieconomy)];
(3) икономически обтипредмет* (economic obtithing) [същото като икономически обект (economic object), като икономически обтит* (economic
obtite) и като обективен икономически предмет* (objective economic thing)] –
икономически субект, към който отношение имат други икономически субекти, в т.ч. и който се отразява в тяхното съзнание във вид на икономически субтипредмет (последното същото като субективен икономически предмет); според органическото прилагане на него отговаря понятието за обективна икономика* (objective economy) [същото като обтиикономика* (obtieconomy)];
(4) икономически обсипредмет* (economic obsithing) [същото като икономически обсит* (economic obsite), като икономически обектоид*
(economic objectoid) и като обексивен икономически предмет* (objestive
economic thing)] – това е икономически предмет, изведен от информация на
субективния икономически предмет чрез научни методи и чиито характеристики са близо до тези на обективния икономически предмет (на без да могат да
се покриват изцяло с тях); според органическото прилагане на него отговаря
понятието за обексивна икономика* (objecsive economy) [същото като обсиикономика* (obsieconomy)];
(5) икономически субтипредмет* (economic subtithing) [същото като
икономически субтит* (economic subtite), като икономически ревербат*
(economic reverbat) (съкратено от reverberation – отражение) и като субективен икономически предмет* (subjective economic thing)] – това е икономически предмет, който е икономическо отражение на обективния икономически
предмет в човешкото съзнание (в субектния икономически предмет); според
органическото прилагане на него отговаря понятието за субективна икономика* (subjective economy) [същото като субтиикономика* (subtieconomy)];
негов (на икономическия субтипридмет) основен частен случай е икономическата система (economic system) [същото като системен икономически предмет* (systemic economic thing) или още икономически систпредмет*
(economic systthing)] – това е обособен икономически субтипредмет*
(separated economic subtithing), който притежава системни икономически компоненти; според органическото прилагане на нея (на икономическат система) отговаря понятието за системна икономика* (systemic economy) [същото
като систикономика* (systeconomy)].
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всички твърдения и класификации, отнасящи се до разгледания в тази
статия ингредиентен икономически критерий, са приложими по аналогия и
към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката
и техните производни.
ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (ingrediental
ecorenomic criterion) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика,
а форномически – като субфорномически) (*) – класификационен икореномически признак* (ecorenomic feature /attribute, symptom, indication/) (вж. икономически признак), който поражда ингредиентни икореномически разновидности* (ingrediental ecorenomic species /variety/) (вж. икономическа разновидност) на икореномическия предмет* (ecorenomic thing) (вж. икономически
предмет) (в т.ч. на икореномическия обект, икореномическата система,
икореномическия процес и т.н.); основно понятие на ингредиентния икореномически подход. Негов частен случай е ингредиентният икономически критерий (вж. ингредиентен икономически подход).
В своята съвкупност (вж. икономическа съвкупност) ингредиентните икореномически критерии образуват ингредиентна критериална икореномическа система* (ingrediental criterion ecorenomic system). Тя се състои от (1)
първични ингредиентни икореномически критерии* (primary ingrediental
ecorenomic criteria) (критерии, които не могат да бъдат изведени от други критерии), (2) вторични ингредиентни икореномически критерии* (secondary
ingrediental ecorenomic criteria) (критерии, които се извеждат от два първични
критерия), (3) третични ингредиентни икореномически критерии* (tertiary
ingrediental ecorenomic criteria) (критерии, които се извеждат от три първични
критерия, респ. от един първичен и един вторичен критерий) и т.н.
Първичните ингредиентни икореномически критерии* (primary
ingrediental ecorenomic criterion) се означават още като изходни ингредиентни
икореномически критерии. Първичното прилагане на ингредиентния икореномически критерий* (primary applying on the ingrediental ecorenomic
criterion) поражда първични разновидности на икореномическия предмет. Вторичните, третичните и т.н. ингредиентни икореномически критерии се означават още като специфични ингредиентни икореномически критерии*
(specific ingrediental ecorenomic criterion) или като комбинирани ингредиентни
икореномически критерии. Специфичното прилагане на ингредиентния
икореномически критерий* (specific applying on the ingrediental ecorenomic
criterion) поражда специфични разновидности на икореномическия предмет.
14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икореномическа установеност* (ingrediental
ecorenomic settleness) едни от разновидностите на специфичното прилагане
на ингредиентния икореномически критерий са (1) конституентното (наречено
още конституиращо), (2) органоентното (наречено още организиращо), (3) институентното (наречено още институиращо) (4) конституитното (наречено още
конституирано), (5) органоитното (наречено още организирано, както и органическо) и (6) институитното (наречено още институирано). Това означава, че
ингредиентният икореномически критерий може да има шест приложни разновидности:
(1) конституентен ингредиентен икореномически критерий*
(constituentary ingrediental ecorenomic criterion) – той разглежда икореномическия предмет (и неговите разновидности), последният наречен икореномически конституент* (ecorenomic constituent), като конституираща част, страна
или аспект на по-голямо или по-широко в сравнение с него конституирано
(конституционализирано) икореномическо образувание (някаква икореномическа конституция), което е съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани основополагащи икореномически зависимости;
(2)
органоентен
ингредиентен
икореномически
критерий*
(organoentary ingrediental ecorenomic criterion) – той разглежда икореномическия предмет (и неговите разновидности), последният наречен икореномически органоент* (ecorenomic organoent), като организираща част, страна или аспект на по-голямо или по-широко в сравнение с него организирано (организационализирано, органическо) икореномическо образувание (някаква икореномическа организация), което е съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани икореномически закономерности;
(3) институентен ингредиентен икореномически критерий*
(instituentary ingrediental ecorenomic criterion) – той разглежда икореномическия предмет (и неговите разновидности), последният наречен икореномически институент* (ecorenomic instituent), като институираща част, страна или
аспект на по-голямо или по-широко в сравнение с него институирано (институционализирано) икореномическо образувание (някаква икореномическа институция), което е съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани
икореномически правила;
(4) конституитен ингредиентен икореномически критерий*
(constituitary ingrediental ecorenomic criterion) – той разглежда икореномическия предмет (и неговите разновидности), последният наречен икореномически конституит* (ecorenomic constituite), като конституирано (конституцио15
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нализирано) икореномическо образувание (някаква икореномическа конституция) на съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани основополагащи икореномически зависимости между съставящите го икореномически конституенти;
(5) органоитен ингредиентен икореномически критерий* (organoitary
ingrediental ecorenomic criterion) – той разглежда икореномическия предмет
(и неговите разновидности), последният наречен икореномически органоит*
(ecorenomic organoite), като организирано (организационно, органическо) икореномическо образувание (някаква икореномическа организация) на съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани икореномически закономерности; управляващи съставящите го икореномически органоенти;
(6) институитен ингредиентен икореномически критерий* (instituitary
ingrediental ecorenomic criterion) – той разглежда икореномическия предмет
(и неговите разновидности), последният наречен икореномически институит* (ecorenomic instituite), като институирано (институционализирано) икореномическо образувание (някаква икореномическа институция) на съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани икореномически правила;
регулиращи съставящите го икореномически институенти;
При такава постановка: (1) конституентното прилагане на ингредиентния икореномически критерий* (constituentary applying on the ingrediental
ecorenomic criterion) поражда конституентни разновидности на икореномическия предмет (например като обекти, системи, ингредиенти и т.н., както и техните производни); (2) органоентното прилагане на ингредиентния икореномически критерий* (organoentary applying on the ingrediental ecorenomic
criterion) поражда органоентни разновидности на икореномическия предмет;
(3) институентното прилагане на ингредиентния икореномически критерий* (instituentary applying on the ingrediental ecorenomic criterion) поражда институентни разновидности на икореномическия предмет; (4) конституитното
прилагане на ингредиентния икореномически критерий* (constituitary
applying on the ingrediental ecorenomic criterion) поражда конституитни разновидности на икореномическия предмет; (5) органоитното прилагане на ингредиентния икореномически критерий* (organoitary applying on the
ingrediental ecorenomic criterion), което е същото като органическо прилагане
на ингредиентния икореномически критерий* (organic applying on the
ingrediental ecorenomic criterion), поражда органоитни, т.е. органически разновидности на икореномическия предмет (това са самата икореномика и нейните
производни като субномиката, консуномиката, прономиката, икономиката,
16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномиката, реномиката и т.н.); (6) институитното прилагане на ингредиентния икореномически критерий* (instituitary applying on the ingrediental
ecorenomic criterion) поражда институитни разновидности на икореномическия
предмет.
ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ (ingrediental
ecorenomic criterion) (ки) – във:
ингредиентен икореномически критерий;
първично прилагане на ингредиентния икореномически критерий
(вж. ингредиентен икореномически критерий);
конституентно прилагане на ингредиентния икореномически критерий (вж. ингредиентен икореномически критерий);
конституитно прилагане на ингредиентния икореномически критерий (вж. ингредиентен икореномически критерий);
органоентно прилагане на ингредиентния икореномически критерий
(вж. ингредиентен икореномически критерий);
органоитно прилагане на ингредиентния икореномически критерий
(вж. ингредиентен икореномически критерий);
органическо прилагане на ингредиентния икореномически критерий
(вж. ингредиентен икореномически критерий);
институентно прилагане на ингредиентния икореномически критерий (вж. ингредиентен икореномически критерий);
институитно прилагане на ингредиентния икореномически критерий
(вж. ингредиентен икореномически критерий).
ИНГРЕДИЕНТЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СТАТУТ*
(ingrediental
ecorenomic statute) (*) – първичен ингредиентен икореномически критерий,
който разграничава субективно и обективно във икореномиката* (subjective
and objective in ecorenomy) (вж. субективно и обективно в икономиката). Той
е частен случай на ингредиентния икофорномически статут. В основата на
ингредиентния икореномически статут стои логическото понятие за икореномически предмет* (ecorenomic thing), под което се разбира всяко нещо във
икореномиката, отграничавано от заобикалящата го икореномическа и неикореномическа среда (вж. икономическа среда), така че представрява някакво
ограничено икореномическо множество (limited /bounded/ ecoreonomic set)
(вж. ограничено икономическо множество). Икореномическият предмет е найобщото икореномическо понятие* (ecorenomic concept /conception/) (вж. ико17
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо понятие) [затова всяка икореномика е предметна икореномика*
(thing ecorenomy), същото като тингикореномика* (thingecorenomy)]. То е
същото като логическите понятия за икореномически субект* (ecorenomic
subject) (вж. икономически субект), индивидна икореномическа променлива*
(individual ecorenomic variable) (вж. индивидна икономическа променлива),
предметна икореномическа променлива* (thing ecorenomic variable) (вж.
предметна икореномическа променлива). Според контекста логическото понятие за икореномически субект трябва да се разграничава от традиционното понятие за икореномически субект (то е омоним), което означава такъв логически икореномически субект, който има някакво отношение към останалите логически субекти (тогава последните наричани икореномически обекти). Ако
традиционният икореномически субект има съзнание, тогава отражението на
икореномическия обект в неговото съзнание се определя като субективен икореномически предмет (като икореномически субтипредмет).
Първичното прилагане на ингредиентния икореномически статут към
понятието за икореномически статипредмет (съкратено от статитен икореномически предмет – икореномически предмет, отнасящ се до икореномическия статут) поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности
според първичния ингредиентен икореномически статут* (primary
ingrediental ecorenomic statute)]:
(1) икореномически статипредмет* (ecorenomic statithing) [същото като
икореномически статит* (ecorenomic statite) и като статитен икореномически предмет* (statitic ecorenomic thing)] (има се предвид логическото понятие за предмет) – общо понятие за разновидностите на статитния икореномически предмет от гледна точка на ингредиентния икореномически статут;
според органическото прилагане [т.е. според органическия ингредиентен
икореномически статут* (organic ingrediental ecorenomic statute)] на него отговаря понятието за статитна икореномика* (statitic ecorenomy) [същото като статиикореномика* (statiecorenomy)];
(2) икореномически субстипредмет* (ecorenomic substithing) [същото
като икореномически субект (ecorenomic subject), като субектен икореномически предмет* (subject ecorenomic thing) и като икореномически субстит*
(ecorenomic substite)] (има се предвид традиционното понятие за предмет) –
икореномически субект, който има отношение към други икореномически субекти в качеството им на икореномически обекти, в т.ч. и който отразява в
съзнанието си икореномически обекти, субективното отражение на които се
определя като икореномически субтипредмет (същото като субективен икоре18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически предмет); според органическото прилагане на него отговаря понятието за субектна икореномика* (subject ecorenomy) [същото като субстиикореномика* (substiecorenomy), което е съкратено от субститивна икореномика* (substitive ecorenomy)];
(3) икореномически обтипредмет* (ecorenomic obtithing) [същото като
икореномически обект (ecorenomic object), като икореномически обтит*
(ecorenomic obtite) и като обективен икореномически предмет* (objective
ecorenomic thing)] – икореномически субект, към който отношение имат други
икореномически субекти, в т.ч. и който се отразява в тяхното съзнание във вид
на икореномически субтипредмет (последното същото като субективен икореномически предмет); според органическото прилагане на него отговаря понятието за обективна икореномика* (objective ecorenomy) [същото като обтиикореномика* (obtiecorenomy)];
(4) икореномически обсипредмет* (ecorenomic obsithing) [същото като
икореномически обсит* (ecorenomic obsite), като икореномически обектоид*
(ecorenomic objectoid) и като обексивен икореномически предмет* (objestive
ecorenomic thing)] – това е икореномически предмет, изведен от иникоремация
на субективния икореномически предмет чрез научни методи и чиито характеристики са близо до тези на обективния икореномически предмет (на без да
могат да се покриват изцяло с тях); според органическото прилагане на него
отговаря понятието за обексивна икореномика* (objecsive ecorenomy) [същото
като обсиикореномика* (obsiecorenomy)];
(5) икореномически субтипредмет* (ecorenomic subtithing) [същото като
икореномически субтит* (ecorenomic subtite), като икореномически ревербат* (ecorenomic reverbat) (съкратено от reverberation – отражение) и като
субективен икореномически предмет* (subjective ecorenomic thing)] – това е
икореномически предмет, който е икореномическо отражение* (ecorenomic
reverberation) (вж. икономическо отражение) на обективния икореномически
предмет в човешкото съзнание (в субектния икореномически предмет); негов
основен частен случай е икореномическата система* (ecorenomic system)
(вж. икономическа система) [същото като системен икореномически предмет* (system ecorenomic thing) или още икореномически систпредмет*
(ecorenomic systthing)] – това е обособен икореномически субтипредмет*
(separated ecorenomic subtithing), който притежава системни икореномически
компоненти; според органическото прилагане на него отговаря понятието за
субективна икореномика* (subjective ecorenomy) [същото като субтиикореномика* (subtiecorenomy)];
19
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (ingrediental
ecotechnomic criterion) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически) (*) – класификационен икотехномически признак* (ecotechnomic feature /attribute, symptom, indication/) (вж.
икономически признак), който поражда ингредиентни икотехномически разновидности* (ingrediental ecotechnomic species /variety/) (вж. икономическа
разновидност) на икотехномическия предмет* (ecotechnomic thing) (вж. икономически предмет) (в т.ч. на икотехномическия обект, икотехномическата система, икотехномическия процес и т.н.); основно понятие на ингредиентния икотехномически подход. Негов частен случай е ингредиентният икономически критерий (вж. ингредиентен икономически подход).
В своята съвкупност (вж. икономическа съвкупност) ингредиентните икотехномически критерии образуват ингредиентна критериална икотехномическа система* (ingrediental criterion ecotechnomic system). Тя се състои от (1)
първични ингредиентни икотехномически критерии* (primary ingrediental
ecotechnomic criteria) (критерии, които не могат да бъдат изведени от други
критерии), (2) вторични ингредиентни икотехномически критерии*
(secondary ingrediental ecotechnomic criteria) (критерии, които се извеждат от
два първични критерия), (3) третични ингредиентни икотехномически
критерии* (tertiary ingrediental ecotechnomic criteria) (критерии, които се извеждат от три първични критерия, респ. от един първичен и един вторичен
критерий) и т.н.
Първичните ингредиентни икотехномически критерии* (primary
ingrediental ecotechnomic criterion) се означават още като изходни ингредиентни икотехномически критерии. Първичното прилагане на ингредиентния
икотехномически критерий* (primary applying on the ingrediental
ecotechnomic criterion) поражда първични разновидности на икотехномическия
предмет. Вторичните, третичните и т.н. ингредиентни икотехномически критерии се означават още като специфични ингредиентни икотехномически
критерии* (specific ingrediental ecotechnomic criterion) или като комбинирани
ингредиентни икотехномически критерии. Специфичното прилагане на ингредиентния икотехномически критерий* (specific applying on the ingrediental
ecotechnomic criterion) поражда специфични разновидности на икотехномическия предмет.
Според ингредиентната икотехномическа установеност* (ingrediental
ecotechnomic settleness) едни от разновидностите на специфичното прилагане на ингредиентния икотехномически критерий са (1) конституентното
(наречено още конституиращо), (2) органоентното (наречено още
20
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чено още конституиращо), (2) органоентното (наречено още организиращо),
(3) институентното (наречено още институиращо) (4) конституитното (наречено още конституирано), (5) органоитното (наречено още организирано, както и
органическо) и (6) институитното (наречено още институирано). Това означава, че ингредиентният икотехномически критерий може да има шест приложни
разновидности:
(1) конституентен ингредиентен икотехномически критерий*
(constituentary ingrediental ecotechnomic criterion) – той разглежда икотехномическия предмет (и неговите разновидности), последният наречен икотехномически конституент* (ecotechnomic constituent), като конституираща
част, страна или аспект на по-голямо или по-широко в сравнение с него конституирано (конституционализирано) икотехномическо образувание (някаква
икотехномическа конституция), което е съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани основополагащи икотехномически зависимости;
(2) органоентен ингредиентен икотехномически
критерий*
(organoentary ingrediental ecotechnomic criterion) – той разглежда икотехномическия предмет (и неговите разновидности), последният наречен икотехномически органоент* (ecotechnomic organoent), като организираща част, страна
или аспект на по-голямо или по-широко в сравнение с него организирано (организационализирано, органическо) икотехномическо образувание (някаква
икотехномическа организация), което е съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани икотехномически закономерности;
(3) институентен ингредиентен икотехномически критерий*
(instituentary ingrediental ecotechnomic criterion) – той разглежда икотехномическия предмет (и неговите разновидности), последният наречен икотехномически институент* (ecotechnomic instituent), като институираща част,
страна или аспект на по-голямо или по-широко в сравнение с него институирано (институционализирано) икотехномическо образувание (някаква икотехномическа институция), което е съвкупност от взаимонепротиворечиви
и взаимообвързани икотехномически правила;
(4) конституитен ингредиентен икотехномически критерий*
(constituitary ingrediental ecotechnomic criterion) – той разглежда икотехномическия предмет (и неговите разновидности), последният наречен икотехномически конституит* (ecotechnomic constituite), като конституирано (конституционализирано) икотехномическо образувание (някаква икотехномическа конституция) на съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвърза-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ни основополагащи икотехномически зависимости между съставящите го
икотехномически конституенти;
(5) органоитен ингредиентен икотехномически критерий* (organoitary
ingrediental ecotechnomic criterion) – той разглежда икотехномическия предмет (и неговите разновидности), последният наречен икотехномически органоит* (ecotechnomic organoite), като организирано (организационно, органическо) икотехномическо образувание (някаква икотехномическа организация) на съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани икотехномически закономерности; управляващи съставящите го икотехномически
органоенти;
(6) институитен ингредиентен икотехномически критерий*
(instituitary ingrediental ecotechnomic criterion) – той разглежда икотехномическия предмет (и неговите разновидности), последният наречен икотехномически институит* (ecotechnomic instituite), като институирано (институционализирано) икотехномическо образувание (някаква икотехномическа
институция) на съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани
икотехномически правила; регулиращи съставящите го икотехномически
институенти;
При такава постановка: (1) конституентното прилагане на ингредиентния икотехномически критерий* (constituentary applying on the ingrediental
ecotechnomic criterion) поражда конституентни разновидности на икотехномическия предмет (например като обекти, системи, ингредиенти и т.н., както и
техните производни); (2) органоентното прилагане на ингредиентния икотехномически критерий* (organoentary applying on the ingrediental
ecotechnomic criterion) поражда органоентни разновидности на икотехномическия предмет; (3) институентното прилагане на ингредиентния икотехномически критерий* (instituentary applying on the ingrediental ecotechnomic
criterion) поражда институентни разновидности на икотехномическия предмет;
(4) конституитното прилагане на ингредиентния икотехномически критерий* (constituitary applying on the ingrediental ecotechnomic criterion) поражда
конституитни разновидности на икотехномическия предмет; (5) органоитното
прилагане на ингредиентния икотехномически критерий* (organoitary
applying on the ingrediental ecotechnomic criterion), което е същото като органическо прилагане на ингредиентния икотехномически критерий*
(organic applying on the ingrediental ecotechnomic criterion), поражда органоитни, т.е. органически разновидности на икотехномическия предмет (това са самата икотехномика и нейните производни като субномиката, консуномиката,
22

504

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------прономиката, икономиката, техномиката, реномиката и т.н.); (6) институитното прилагане на ингредиентния икотехномически критерий* (instituitary
applying on the ingrediental ecotechnomic criterion) поражда институитни разновидности на икотехномическия предмет.
ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ (ingrediental
ecotechnomic criterion) (ки) – във:
ингредиентен икотехномически критерий;
институентно прилагане на ингредиентния икотехномически критерий (вж. ингредиентен икотехномически критерий);
институитно прилагане на ингредиентния икотехномически критерий (вж. ингредиентен икотехномически критерий);
конституентно прилагане на ингредиентния икотехномически критерий (вж. ингредиентен икотехномически критерий);
конституитно прилагане на ингредиентния икотехномически критерий (вж. ингредиентен икотехномически критерий);
органическо прилагане на ингредиентния икотехномически критерий
(вж. ингредиентен икотехномически критерий);
органоентно прилагане на ингредиентния икотехномически критерий
(вж. ингредиентен икотехномически критерий);
органоитно прилагане на ингредиентния икотехномически критерий
(вж. ингредиентен икотехномически критерий);
първично прилагане на ингредиентния икотехномически критерий
(вж. ингредиентен икотехномически критерий).
ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СТАТУТ* (ingrediental
ecotechnomic statute) (*) – първичен ингредиентен икотехномически критерий,
който разграничава субективно и обективно във икотехномиката*
(subjective and objective in ecotechnomy) (вж. субективно и обективно в икономиката). Той е частен случай на ингредиентния икофорномически статут. В
основата на ингредиентния икотехномически статут стои логическото понятие
за икотехномически предмет* (ecotechnomic thing), под което се разбира
всяко нещо във икотехномиката, отграничавано от заобикалящата го икотехномическа и неикотехномическа среда (вж. икономическа среда), така че
представрява някакво ограничено икотехномическо множество (limited
/bounded/ ecotechonomic set) (вж. ограничено икономическо множество). Икотехномическият предмет е най-общото икотехномическо понятие*
23
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(ecotechnomic concept /conception/) (вж. икономическо понятие) [затова всяка
икотехномика е предметна икотехномика* (thing ecotechnomy), същото като
тингикотехномика* (thingecotechnomy)]. То е същото като логическите понятия за икотехномически субект* (ecotechnomic subject) (вж. икономически
субект), индивидна икотехномическа променлива* (individual ecotechnomic
variable) (вж. индивидна икономическа променлива), предметна икотехномическа променлива* (thing ecotechnomic variable) (вж. предметна икотехномическа променлива). Според контекста логическото понятие за икотехномически субект трябва да се разграничава от традиционното понятие за икотехномически субект (то е омоним), което означава такъв логически икотехномически
субект, който има някакво отношение към останалите логически субекти (тогава последните наричани икотехномически обекти). Ако традиционният икотехномически субект има съзнание, тогава отражението на икотехномическия
обект в неговото съзнание се определя като субективен икотехномически
предмет (като икотехномически субтипредмет).
Първичното прилагане на ингредиентния икотехномически статут към
понятието за икотехномически статипредмет (съкратено от статитен икотехномически предмет – икотехномически предмет, отнасящ се до икотехномическия статут) поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичния ингредиентен икотехномически статут*
(primary ingrediental ecotechnomic statute)]:
(1) икотехномически статипредмет* (ecotechnomic statithing) [същото
като икотехномически статит* (ecotechnomic statite) и като статитен
икотехномически предмет* (statitic ecotechnomic thing)] (има се предвид логическото понятие за предмет) – общо понятие за разновидностите на статитния икотехномически предмет от гледна точка на ингредиентния икотехномически статут; според органическото прилагане [т.е. според органическия
ингредиентен икотехномически статут* (organic ingrediental ecotechnomic
statute)] на него отговаря понятието за статитна икотехномика* (statitic
ecotechnomy) [същото като статиикотехномика* (statiecotechnomy)];
(2) икотехномически субстипредмет* (ecotechnomic substithing) [същото като икотехномически субект (ecotechnomic subject), като субектен икотехномически предмет* (subject ecotechnomic thing) и като икотехномически субстит* (ecotechnomic substite)] (има се предвид традиционното понятие
за предмет) – икотехномически субект, който има отношение към други икотехномически субекти в качеството им на икотехномически обекти, в т.ч. и
който отразява в съзнанието си икотехномически обекти, субективното отра24
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------жение на които се определя като икотехномически субтипредмет (същото като
субективен икотехномически предмет); според органическото прилагане на
него отговаря понятието за субектна икотехномика* (subject ecotechnomy)
[същото като субстиикотехномика* (substiecotechnomy), което е съкратено от
субститивна икотехномика* (substitive ecotechnomy)];
(3) икотехномически обтипредмет* (ecotechnomic obtithing) [същото
като икотехномически обект (ecotechnomic object), като икотехномически
обтит* (ecotechnomic obtite) и като обективен икотехномически предмет*
(objective ecotechnomic thing)] – икотехномически субект, към който отношение имат други икотехномически субекти, в т.ч. и който се отразява в тяхното
съзнание във вид на икотехномически субтипредмет (последното същото като
субективен икотехномически предмет); според органическото прилагане на
него отговаря понятието за обективна икотехномика* (objective
ecotechnomy) [същото като обтиикотехномика* (obtiecotechnomy)];
(4) икотехномически обсипредмет* (ecotechnomic obsithing) [същото като икотехномически обсит* (ecotechnomic obsite), като икотехномически
обектоид* (ecotechnomic objectoid) и като обексивен икотехномически предмет* (objestive ecotechnomic thing)] – това е икотехномически предмет, изведен от иникотехмация на субективния икотехномически предмет чрез научни
методи и чиито характеристики са близо до тези на обективния икотехномически предмет (на без да могат да се покриват изцяло с тях); според органическото прилагане на него отговаря понятието за обексивна икотехномика*
(objecsive ecotechnomy) [същото като обсиикотехномика* (obsiecotechnomy)];
(5) икотехномически субтипредмет* (ecotechnomic subtithing) [същото
като икотехномически субтит* (ecotechnomic subtite), като икотехномически ревербат* (ecotechnomic reverbat) (съкратено от reverberation – отражение) и като субективен икотехномически предмет* (subjective ecotechnomic
thing)] – това е икотехномически предмет, който е икотехномическо отражение* (ecotechnomic reverberation) (вж. икономическо отражение) на обективния икотехномически предмет в човешкото съзнание (в субектния икотехномически предмет); негов основен частен случай е икотехномическата
система* (ecotechnomic system) (вж. икономическа система) [същото като
системен икотехномически предмет* (system ecotechnomic thing) или още
икотехномически систпредмет* (ecotechnomic systthing)] – това е обособен
икотехномически субтипредмет* (separated ecotechnomic subtithing), който
притежава системни икотехномически компоненти; според органическото
прилагане на него отговаря понятието за субективна икотехномика*
25
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(subjective
ecotechnomy)
(subtiecotechnomy)].

[същото

като

субтиикотехномика*

ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОФОРНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (ingrediental
ecofornomic criterion) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически) (*) – класификационен икофорномически признак* (ecofornomic feature /attribute, symptom, indication/) (вж.
икономически признак), който поражда ингредиентни икофорномически разновидности* (ingrediental ecofornomic species /variety/) (вж. икономическа разновидност) на икофорномическия предмет* (ecofornomic thing) (вж. икономически предмет) (в т.ч. на икофорномическия обект, икофорномическата
система, икофорномическия процес и т.н.); основно понятие на ингредиентния икофорномически подход. Негов частен случай е ингредиентният икономически критерий (вж. ингредиентен икономически подход).
В своята съвкупност (вж. икономическа съвкупност) ингредиентните икофорномически критерии образуват ингредиентна критериална икофорномическа система* (ingrediental criterion ecofornomic system). Тя се състои от
(1) първични ингредиентни икофорномически критерии* (primary
ingrediental ecofornomic criteria) (критерии, които не могат да бъдат изведени
от други критерии), (2) вторични ингредиентни икофорномически критерии* (secondary ingrediental ecofornomic criteria) (критерии, които се извеждат
от два първични критерия), (3) третични ингредиентни икофорномически
критерии* (tertiary ingrediental ecofornomic criteria) (критерии, които се извеждат от три първични критерия, респ. от един първичен и един вторичен
критерий) и т.н.
Първичните ингредиентни икофорномически критерии* (primary
ingrediental ecofornomic criterion) се означават още като изходни ингредиентни
икофорномически критерии. Първичното прилагане на ингредиентния
икофорномически критерий* (primary applying on the ingrediental ecofornomic
criterion) поражда първични разновидности на икофорномическия предмет.
Вторичните, третичните и т.н. ингредиентни икофорномически критерии се
означават още като специфични ингредиентни икофорномически критерии* (specific ingrediental ecofornomic criterion) или като комбинирани ингредиентни икофорномически критерии. Специфичното прилагане на ингредиентния икофорномически критерий* (specific applying on the ingrediental
ecofornomic criterion) поражда специфични разновидности на икофорномическия предмет.
26
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икофорномическа установеност* (ingrediental
ecofornomic settleness) едни от разновидностите на специфичното прилагане
на ингредиентния икофорномически критерий са (1) конституентното (наречено още конституиращо), (2) органоентното (наречено още организиращо), (3)
институентното (наречено още институиращо) (4) конституитното (наречено
още конституирано), (5) органоитното (наречено още организирано, както и
органическо) и (6) институитното (наречено още институирано). Това означава, че ингредиентният икофорномически критерий може да има шест приложни разновидности:
(1) конституентен ингредиентен икофорномически критерий*
(constituentary ingrediental ecofornomic criterion) – той разглежда икофорномическия предмет (и неговите разновидности), последният наречен икофорномически конституент* (ecofornomic constituent), като конституираща част,
страна или аспект на по-голямо или по-широко в сравнение с него конституирано (конституционализирано) икофорномическо образувание (някаква икофорномическа конституция), което е съвкупност от взаимонепротиворечиви
и взаимообвързани основополагащи икофорномически зависимости;
(2) органоентен ингредиентен икофорномически
критерий*
(organoentary ingrediental ecofornomic criterion) – той разглежда икофорномическия предмет (и неговите разновидности), последният наречен икофорномически органоент* (ecofornomic organoent), като организираща част, страна
или аспект на по-голямо или по-широко в сравнение с него организирано (организационализирано, органическо) икофорномическо образувание (някаква
икофорномическа организация), което е съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани икофорномически закономерности;
(3) институентен ингредиентен икофорномически критерий*
(instituentary ingrediental ecofornomic criterion) – той разглежда икофорномическия предмет (и неговите разновидности), последният наречен икофорномически институент* (ecofornomic instituent), като институираща част, страна или аспект на по-голямо или по-широко в сравнение с него институирано
(институционализирано) икофорномическо образувание (някаква икофорномическа институция), което е съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани икофорномически правила;
(4) конституитен ингредиентен икофорномически критерий*
(constituitary ingrediental ecofornomic criterion) – той разглежда икофорномическия предмет (и неговите разновидности), последният наречен икофорномически конституит* (ecofornomic constituite), като конституирано (консти27
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------туционализирано) икофорномическо образувание (някаква икофорномическа
конституция) на съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани
основополагащи икофорномически зависимости между съставящите го икофорномически конституенти;
(5) органоитен ингредиентен икофорномически критерий* (organoitary
ingrediental ecofornomic criterion) – той разглежда икофорномическия предмет (и неговите разновидности), последният наречен икофорномически органоит* (ecofornomic organoite), като организирано (организационно, органическо) икофорномическо образувание (някаква икофорномическа организация) на съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани икофорномически закономерности; управляващи съставящите го икофорномически
органоенти;
(6) институитен ингредиентен икофорномически критерий*
(instituitary ingrediental ecofornomic criterion) – той разглежда икофорномическия предмет (и неговите разновидности), последният наречен икофорномически институит* (ecofornomic instituite), като институирано (институционализирано) икофорномическо образувание (някаква икофорномическа институция) на съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани икофорномически правила; регулиращи съставящите го икофорномически институенти;
При такава постановка: (1) конституентното прилагане на ингредиентния икофорномически критерий* (constituentary applying on the ingrediental
ecofornomic criterion) поражда конституентни разновидности на икофорномическия предмет (например като обекти, системи, ингредиенти и т.н., както и
техните производни); (2) органоентното прилагане на ингредиентния икофорномически критерий* (organoentary applying on the ingrediental
ecofornomic criterion) поражда органоентни разновидности на икофорномическия предмет; (3) институентното прилагане на ингредиентния икофорномически критерий* (instituentary applying on the ingrediental ecofornomic
criterion) поражда институентни разновидности на икофорномическия предмет; (4) конституитното прилагане на ингредиентния икофорномически
критерий* (constituitary applying on the ingrediental ecofornomic criterion) поражда конституитни разновидности на икофорномическия предмет; (5) органоитното прилагане на ингредиентния икофорномически критерий*
(organoitary applying on the ingrediental ecofornomic criterion), което е същото
като органическо прилагане на ингредиентния икофорномически критерий* (organic applying on the ingrediental ecofornomic criterion), поражда орга28
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ноитни, т.е. органически разновидности на икофорномическия предмет (това
са самата икофорномика и нейните производни като субномиката, консуномиката, прономиката, икономиката, техномиката, реномиката и т.н.); (6) институитното прилагане на ингредиентния икофорномически критерий*
(instituitary applying on the ingrediental ecofornomic criterion) поражда институитни разновидности на икофорномическия предмет.
ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОФОРНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ (ingrediental
ecofornomic criterion) (ки) – във:
ингредиентен икофорномически критерий;
институентно прилагане на ингредиентния икофорномически критерий (вж. ингредиентен икофорномически критерий);
институитно прилагане на ингредиентния икофорномически критерий (вж. ингредиентен икофорномически критерий);
конституентно прилагане на ингредиентния икофорномически критерий (вж. ингредиентен икофорномически критерий);
конституитно прилагане на ингредиентния икофорномически критерий (вж. ингредиентен икофорномически критерий);
органическо прилагане на ингредиентния икофорномически критерий (вж. ингредиентен икофорномически критерий);
органоентно прилагане на ингредиентния икофорномически критерий (вж. ингредиентен икофорномически критерий);
органоитно прилагане на ингредиентния икофорномически критерий
(вж. ингредиентен икофорномически критерий);
първично прилагане на ингредиентния икофорномически критерий
(вж. ингредиентен икофорномически критерий).
ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОФОРНОМИЧЕСКИ ПОДХОД* (ingrediental
ecofornomic approach) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически) (*) – основаващ се върху икофорномическата ингредиентност* (ecofornomic ingredientality) (вж. икономическа ингредиентност) подход на прилагане на икофорномическите ингредиенти* (ecofornomic ingredients) (вж. икономически инградиенти) като инструмент за структуриране на икофорномическите системи* (ecofornomic
systems) (вж. икономическа системи), а това означава и за тяхното композиране и декомпозиране (вж. ингредиентна икономика и ингредиентна икономическа система) с помощта на икофорномически модули (вж. икофорномика).
29
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Неговото съдържание е ингредиентното икофорномическо структуриране*
(ingrediental ecofornomic structuralization) [ингредиентното структуриране
на икофорномическата система* (ecofornomic system ingrediential
structuralization)]. Чрез ингредиентния икофорномически подход може да се
извършва ингредиентно икофорномическо моделиране* (ingrediental
ecofornomic modelling) и да се създават ингредиентни икофорномически модели* (ingrediental ecofornomic models). Ингредиентният икофорномически
подход разкрива значими възможности в научното изследване и научното
управление на икофорномическите системи, най-вече при изграждането на субординирани системи от икофорномически категории и понятия. Ингредиентният икономически подход е частен случай на ингредиентен икофорномически
подход.
ИНГРЕДИЕНТЕН ИКОФОРНОМИЧЕСКИ СТАТУТ* (ingrediental
ecofornomic statute) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за
техните производни) (*) – първичен ингредиентен икофорномически критерий, който разграничава субективно и обективно във икофорномиката*
(subjective and objective in ecofornomy) (вж. субективно и обективно в икономиката). Негов частен случай е ингредиентният икономически статут. В основата на ингредиентния икофорномически статут стои логическото понятие
за икофорномически предмет* (ecofornomic thing), под което се разбира всяко нещо във икофорномиката, отграничавано от заобикалящата го икофорномическа и неикофорномическа среда (вж. икономическа среда), така че
представрява някакво ограничено икофорномическо множество (limited
/bounded/ ecoforonomic set) (вж. ограничено икономическо множество). Икофорномическият предмет е най-общото икофорномическо понятие*
(ecofornomic concept /conception/) (вж. икономическо понятие) [затова всяка
икофорномика е предметна икофорномика* (thing ecofornomy), същото като
тингикофорномика* (thingecofornomy)]. То е същото като логическите понятия за икофорномически субект* (ecofornomic subject) (вж. икономически субект), индивидна икофорномическа променлива* (individual ecofornomic
variable) (вж. индивидна икономическа променлива), предметна икофорномическа променлива* (thing ecofornomic variable) (вж. предметна икофорномическа променлива). Според контекста логическото понятие за икофорномически субект трябва да се разграничава от традиционното понятие за икофорномически субект (то е омоним), което означава такъв логически икофорноми30
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески субект, който има някакво отношение към останалите логически субекти
(тогава последните наричани икофорномически обекти). Ако традиционният
икофорномически субект има съзнание, тогава отражението на икофорномическия обект в неговото съзнание се определя като субективен икофорномически предмет (като икофорномически субтипредмет).
Първичното прилагане на ингредиентния икофорномически статут
към понятието за икофорномически статипредмет (съкратено от статитен
икофорномически предмет – икофорномически предмет, отнасящ се до икофорномическия статут) поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичния ингредиентен икофорномически статут*
(primary ingrediental ecofornomic statute)]:
(1) икофорномически статипредмет* (ecofornomic statithing) [същото
като икофорномически статит* (ecofornomic statite) и като статитен икофорномически предмет* (statitic ecofornomic thing)] (има се предвид логическото понятие за предмет) – общо понятие за разновидностите на статитния
икофорномически предмет от гледна точка на ингредиентния икофорномически статут; според органическото прилагане [т.е. според органическия ингредиентен икофорномически статут* (organic ingrediental ecofornomic
statute)] на него отговаря понятието за статитна икофорномика* (statitic
ecofornomy) [същото като статиикофорномика* (statiecofornomy)];
(2) икофорномически субстипредмет* (ecofornomic substithing) [същото
като икофорномически субект (ecofornomic subject), като субектен икофорномически предмет* (subject ecofornomic thing) и като икофорномически
субстит* (ecofornomic substite)] (има се предвид традиционното понятие за
предмет) – икофорномически субект, който има отношение към други икофорномически субекти в качеството им на икофорномически обекти, в т.ч. и който
отразява в съзнанието си икофорномически обекти, субективното отражение
на които се определя като икофорномически субтипредмет (същото като субективен икофорномически предмет); според органическото прилагане на
него отговаря понятието за субектна икофорномика* (subject ecofornomy)
[същото като субстиикофорномика* (substiecofornomy), което е съкратено от
субститивна икофорномика* (substitive ecofornomy)];
(3) икофорномически обтипредмет* (ecofornomic obtithing) [същото като икофорномически обект (ecofornomic object), като икофорномически обтит* (ecofornomic obtite) и като обективен икофорномически предмет*
(objective ecofornomic thing)] – икофорномически субект, към който отношение
имат други икофорномически субекти, в т.ч. и който се отразява в тяхното
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзнание във вид на икофорномически субтипредмет (последното същото като
субективен икофорномически предмет); според органическото прилагане на
него отговаря понятието за обективна икофорномика* (objective ecofornomy)
[същото като обтиикофорномика* (obtiecofornomy)];
(4) икофорномически обсипредмет* (ecofornomic obsithing) [същото като
икофорномически обсит* (ecofornomic obsite), като икофорномически обектоид* (ecofornomic objectoid) и като обексивен икофорномически предмет*
(objestive ecofornomic thing)] – това е икофорномически предмет, изведен от
иникоформация на субективния икофорномически предмет чрез научни методи и чиито характеристики са близо до тези на обективния икофорномически
предмет (на без да могат да се покриват изцяло с тях); според органическото
прилагане на него отговаря понятието за обексивна икофорномика*
(objecsive ecofornomy) [същото като обсиикофорномика* (obsiecofornomy)];
(5) икофорномически субтипредмет* (ecofornomic subtithing) [същото
като икофорномически субтит* (ecofornomic subtite), като икофорномически
ревербат* (ecofornomic reverbat) (съкратено от reverberation – отражение) и
като субективен икофорномически предмет* (subjective ecofornomic thing)] –
това е икофорномически предмет, който е икофорномическо отражение*
(ecofornomic reverberation) (вж. икономическо отражение) на обективния икофорномически предмет в човешкото съзнание (в субектния икофорномически
предмет); негов основен частен случай е икофорномическата система*
(ecofornomic system) (вж. икономическа система) [същото като системен
икофорномически предмет* (system ecofornomic thing) или още икофорномически систпредмет* (ecofornomic systthing)] – това е обособен икофорномически субтипредмет* (separated ecofornomic subtithing), който притежава
системни икофорномически компоненти; според органическото прилагане
на него отговаря понятието за субективна икофорномика* (subjective
ecofornomy) [същото като субтиикофорномика* (subtiecofornomy)];
ИНГРЕДИЕНТЕН ПАЗАР* (ingrediental market) (в икон.) (*) – пазар, на който се извършва покупко-продажба на производствени икономически инградиенти, приемайки формата на стоки. Според икономическата ингредиентност
се разграничават два типа ингредиентни пазари – входен ингредиентен пазар
(в икон.) [факторов пазар (в икон.)] и изходен ингредиентен пазар (в икон.)
[продуктов пазар (в икон.)]. Според ингредиентната икономическа равнищност негови разновидности са микроикономическият ингредиентен пазар (в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икон.), означаван като ингредиентен пазар (в микр.), и макроикономическият
ингредшиентен пазар (в макр.), означаван като ингредиентен пазар (в макр.).
ИНГРЕДИЕНТЕН ПАЗАР* (ingrediental market) (в макр.), макроикономически ингредиентен пазар (в микр.), (*) – пазар, на който се извършва покупко-продажба на производствени икономически инградиенти, приемайки
формата на стоки, в макроикономиката (интерпретирано на макроикономическо равнище); макроикономическо обобщен микроикономически ингредиентен пазар (в микр.) (вж. ингредиентна икономическа равнищност). Според
икономическата ингредиентност се разграничават два типа макроикономически ингредиентни пазари – входен макроикономически ингредиентен пазар
(в макр.) [макроикономически факторов пазар (в макр.)] и изходен макроикономически ингредиентен пазар (в макр.) [макроикономически продуктов пазар
(в макр.)].
ИНГРЕДИЕНТЕН ПАЗАР* (ingrediental market) (в микр.), микроикономически ингредиентен пазар (в микр.), (*) – микроикономически пазар (в
микр.), на който се извършва покупко-продажба на (търгуване с) икономически
ингредиенти (приели формата на стока) в микроикономиката (на микроикономическо равнище). Според икономическата ингредиентност се разграничават два типа ингредиенти – входен икономически ингредиент (на пазара това е
производственият икономически фактор) и изходен икономически ингредиент
(на пазара това е икономическият продукт). Затова ингредиентният пазар в
микроикономиката има две разновидности – входен ингредиентен пазар (в
микр.) [същото като микроикономически факторов пазар (в микр.)и като факторов пазар (в микр.)] и изходен ингредиентен пазар (в микр.) [същото като
изходен микроикономически ингредиентен пазар (в микр.) и като продуктов
пазар (в микр.)].
ИНГРЕДИЕНТЕН ПАЗАР (ingrediental market) (ки) – във:
входен ингредиентен пазар (в икон.);
входен макроикономически ингредиентен пазар (в макр.);
входен микроикономически ингредиентен пазар (в микр.);
изходен ингредиентен пазар (в микр.) (същото като продуктов пазар (в
микр.));
изходен макроикономически ингредиентен пазар (в макр.);
изходен микроикономически ингредиентен пазар (в микр.);
ингредиентен пазар (в икон.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентен пазар (в макр.);
ингредиентен пазар (в микр.);
макроикономически ингредиентен пазар (в микр.) (същото като ингредиентен пазар (в макр.));
микроикономически ингредиентен пазар (в микр.) (същото като ингредиентен пазар (в микр.)).
ИНГРЕДИЕНТЕН ПОДХОД КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ*
(ingrediental approach to the economic systems) – същото като ингредиентен
икономически подход.
ИНГРЕДИЕНТЕН СУБНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (ingrediental subnomic
criterion) (*) – класификационен субномически признак* (subnomic feature
/attribute, symptom, indication/) (вж. икономически признак), който поражда ингредиентни субномически разновидности* (ingrediental subnomic species
/variety/) (вж. икономическа разновидност) на субномическия предмет*
(subnomic thing) (вж. икономически предмет) (в т.ч. на субномическия обект,
субномическата система, субномическия процес и т.н.); основно понятие на
ингредиентния субномически подход. Негов частен случай е ингредиентният
икономически критерий (вж. ингредиентен икономически подход). Отсвоя
страна ингредиентният субномически критерий е частен случай на ингредиентният форномически критерий.
В своята съвкупност (вж. икономическа съвкупност) ингредиентните субномически критерии образуват ингредиентна критериална субномическа
система* (ingrediental criterion subnomic system). Тя се състои от (1) първични
ингредиентни субномически критерии* (primary ingrediental subnomic
criteria) (критерии, които не могат да бъдат изведени от други критерии), (2)
вторични ингредиентни субномически критерии* (secondary ingrediental
subnomic criteria) (критерии, които се извеждат от два първични критерия), (3)
третични ингредиентни субномически критерии* (tertiary ingrediental
subnomic criteria) (критерии, които се извеждат от три първични критерия,
респ. от един първичен и един вторичен критерий) и т.н.
Първичните ингредиентни субномически критерии* (primary
ingrediental subnomic criterion) се означават още като изходни ингредиентни
субномически критерии. Първичното прилагане на ингредиентния субномически критерий* (primary applying on the ingrediental subnomic criterion)
поражда първични разновидности на субномическия предмет. Вторичните,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------третичните и т.н. ингредиентни субномически критерии се означават още като
специфични ингредиентни субномически критерии* (specific ingrediental
subnomic criterion) или като комбинирани ингредиентни субномически критерии. Специфичното прилагане на ингредиентния субномически критерий* (specific applying on the ingrediental subnomic criterion) поражда специфични разновидности на субномическия предмет.
Според ингредиентната субномическа установеност* (ingrediental
subnomic settleness) едни от разновидностите на специфичното прилагане на
ингредиентния субномически критерий са (1) конституентното (наречено още
конституиращо), (2) органоентното (наречено още организиращо), (3) институентното (наречено още институиращо) (4) конституитното (наречено още
конституирано), (5) органоитното (наречено още организирано, както и органическо) и (6) институитното (наречено още институирано). Това означава, че
ингредиентният субномически критерий може да има шест приложни разновидности:
(1) конституентен ингредиентен субномически критерий* (constituentary ingrediental subnomic criterion) – той разглежда субномическия предмет (и
неговите разновидности), последният наречен субномически конституент*
(subnomic constituent), като конституираща част, страна или аспект на поголямо или по-широко в сравнение с него конституирано (конституционализирано) субномическо образувание (някаква субномическа конституция), което е съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани
основополагащи субномически зависимости;
(2) органоентен ингредиентен субномически критерий* (organoentary
ingrediental subnomic criterion) – той разглежда субномическия предмет (и неговите разновидности), последният наречен субномически органоент*
(subnomic organoent), като организираща част, страна или аспект на по-голямо
или по-широко в сравнение с него организирано (организационализирано, органическо) субномическо образувание (някаква субномическа организация),
което е съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани субномически закономерности;
(3) институентен ингредиентен субномически критерий* (instituentary
ingrediental subnomic criterion) – той разглежда субномическия предмет (и неговите разновидности), последният наречен субномически институент*
(subnomic instituent), като институираща част, страна или аспект на по-голямо
или по-широко в сравнение с него институирано (институционализирано) суб-
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо образувание (някаква субномическа институция), което е съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани субномически правила;
(4) конституитен ингредиентен субномически критерий* (constituitary
ingrediental subnomic criterion) – той разглежда субномическия предмет (и неговите разновидности), последният наречен субномически конституит*
(subnomic constituite), като конституирано (конституционализирано) субномическо образувание (някаква субномическа конституция) на съвкупност от
взаимонепротиворечиви и взаимообвързани основополагащи субномически
зависимости между съставящите го субномически конституенти;
(5) органоитен ингредиентен субномически критерий* (organoitary
ingrediental subnomic criterion) – той разглежда субномическия предмет (и неговите разновидности), последният наречен субномически органоит*
(subnomic organoite), като организирано (организационно, органическо) субномическо образувание (някаква субномическа организация) на съвкупност от
взаимонепротиворечиви и взаимообвързани субномически закономерности;
управляващи съставящите го субномически органоенти;
(6) институитен ингредиентен субномически критерий* (instituitary
ingrediental subnomic criterion) – той разглежда субномическия предмет (и неговите разновидности), последният наречен субномически институит*
(subnomic instituite), като институирано (институционализирано) субномическо
образувание (някаква субномическа институция) на съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани субномически правила; регулиращи съставящите го субномически институенти;
При такава постановка: (1) конституентното прилагане на ингредиентния субномически критерий* (constituentary applying on the ingrediental
subnomic criterion) поражда конституентни разновидности на субномическия
предмет (например като обекти, системи, ингредиенти и т.н., както и техните
производни); (2) органоентното прилагане на ингредиентния субномически критерий* (organoentary applying on the ingrediental subnomic criterion) поражда органоентни разновидности на субномическия предмет; (3) институентното прилагане на ингредиентния субномически критерий* (instituentary
applying on the ingrediental subnomic criterion) поражда институентни разновидности на субномическия предмет; (4) конституитното прилагане на ингредиентния субномически критерий* (constituitary applying on the
ingrediental subnomic criterion) поражда конституитни разновидности на субномическия предмет; (5) органоитното прилагане на ингредиентния субномически критерий* (organoitary applying on the ingrediental subnomic criterion),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------което е същото като органическо прилагане на ингредиентния субномически критерий* (organic applying on the ingrediental subnomic criterion), поражда органоитни, т.е. органически разновидности на субномическия предмет
(това са самата субномика и нейните производни като субномиката, консуномиката, прономиката, икономиката, техномиката, реномиката и т.н.); (6) институитното прилагане на ингредиентния субномически критерий* (instituitary applying on the ingrediental subnomic criterion) поражда институитни разновидности на субномическия предмет.
ИНГРЕДИЕНТЕН СУБНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ (ingrediental subnomic
criterion) (ки) – във:
ингредиентен субномически критерий;
институентно прилагане на ингредиентния субномически критерий
(вж. ингредиентен субномически критерий);
институитно прилагане на ингредиентния субномически критерий
(вж. ингредиентен субномически критерий);
конституентно прилагане на ингредиентния субномически критерий
(вж. ингредиентен субномически критерий);
конституитно прилагане на ингредиентния субномически критерий
(вж. ингредиентен субномически критерий);
органическо прилагане на ингредиентния субномически критерий
(вж. ингредиентен субномически критерий);
органоентно прилагане на ингредиентния субномически критерий
(вж. ингредиентен субномически критерий);
органоитно прилагане на ингредиентния субномически критерий (вж.
ингредиентен субномически критерий);
първично прилагане на ингредиентния субномически критерий (вж.
ингредиентен субномически критерий).
ИНГРЕДИЕНТЕН СУБНОМИЧЕСКИ ПОДХОД* (ingrediental subnomic
approach) (*) – основаващ се върху субномическата ингредиентност*
(subnomic ingredientality) (вж. икономическа ингредиентност) подход на прилагане на субномическите ингредиенти* (subnomic ingredients) (вж. икономически инградиенти) като инструмент за структуриране на субномическите
системи* (subnomic systems) (вж. икономическа системи), а това означава и за
тяхното композиране и декомпозиране (вж. ингредиентна икономика и ингредиентна икономическа система) с помощта на субномически модули. Негово37
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------то съдържание е ингредиентното субномическо структуриране*
(ingrediental subnomic structuralization) [ингредиентното структуриране на
субномическата система* (subnomic system ingrediential structuralization)].
Чрез ингредиентния субномически подход може да се извършва ингредиентно субномическо моделиране* (ingrediental subnomic modelling) и да се създават ингредиентни субномически модели* (ingrediental subnomic models). Ингредиентният субномически подход разкрива значими възможности в научното изследване и научното управление на субномическите системи, найвече при изграждането на субординирани системи от субномически категории
и понятия. Ингредиентният икономически подход е частен случай на ингредиентния субномически подход, а от своя страна ингредиентният субномически
подход е частен случай на ингредиентен форномически подход.
ИНГРЕДИЕНТЕН СУБНОМИЧЕСКИ СТАТУТ* (ingrediental subnomic
statute) (*) – първичен ингредиентен субномически критерий, който разграничава субективно и обективно във субномиката* (subjective and objective in
subnomy) (вж. субективно и обективно в икономиката). Негов частен случай е
ингредиентният икономически статут. В основата на ингредиентния субномически статут стои логическото понятие за субномически предмет*
(subnomic thing), под което се разбира всяко нещо във субномиката, отграничавано от заобикалящата го субномическа и несубномическа среда (вж. икономическа среда), така че представрява някакво ограничено субномическо
множество (limited /bounded/ subonomic set) (вж. ограничено икономическо
множество). Субномическият предмет е най-общото субномическо понятие*
(subnomic concept /conception/) (вж. икономическо понятие) [затова всяка субномика е предметна субномика* (thing subnomy), същото като тингсубномика* (thingsubnomy)]. То е същото като логическите понятия за субномически
субект* (subnomic subject) (вж. икономически субект), индивидна субномическа променлива* (individual subnomic variable) (вж. индивидна икономическа
променлива), предметна субномическа променлива* (thing subnomic variable)
(вж. предметна субномическа променлива). Според контекста логическото понятие за субномически субект трябва да се разграничава от традиционното понятие за субномически субект (то е омоним), което означава такъв логически
субномически субект, който има някакво отношение към останалите логически
субекти [тогава последните наричани субномически обекти* (subnomic
objects); вж. икономически обект]. Ако традиционният субномически субект
има съзнание, тогава отражението на субномическия обект в неговото съзна38
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ние се определя като субективен субномически предмет (като субномически
субтипредмет).
Първичното прилагане на ингредиентния субномически статут към
понятието за субномически статипредмет (съкратено от статитен субномически предмет – субномически предмет, отнасящ се до субномическия статут) поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според
първичния ингредиентен субномически статут* (primary ingrediental
subnomic statute)]:
(1) субномически статипредмет* (subnomic statithing) [същото като
субномически статит* (subnomic statite) и като статитен субномически
предмет* (statitic subnomic thing)] (има се предвид логическото понятие за
предмет) – общо понятие за разновидностите на статитния субномически
предмет от гледна точка на ингредиентния субномически статут; според органическото прилагане [т.е. според органическия ингредиентен субномически статут* (organic ingrediental subnomic statute)] на него отговаря понятието за статитна субномика* (statitic subnomy) [същото като статисубномика* (statisubnomy)];
(2) субномически субстипредмет* (subnomic substithing) [същото като
субномически субект (subnomic subject), като субектен субномически предмет* (subject subnomic thing) и като субномически субстит* (subnomic
substite)] (има се предвид традиционното понятие за предмет) – субномически
субект, който има отношение към други субномически субекти в качеството
им на субномически обекти, в т.ч. и който отразява в съзнанието си субномически обекти, субективното отражение на които се определя като субномически субтипредмет (същото като субективен субномически предмет); според органическото прилагане на него отговаря понятието за субектна субномика*
(subject subnomy) [същото като субстисубномика* (substisubnomy), което е
съкратено от субститивна субномика* (substitive subnomy)];
(3) субномически обтипредмет* (subnomic obtithing) [същото като субномически обект (subnomic object), като субномически обтит* (subnomic
obtite) и като обективен субномически предмет* (objective subnomic thing)] –
субномически субект, към който отношение имат други субномически субекти, в т.ч. и който се отразява в тяхното съзнание във вид на субномически субтипредмет (последното същото като субективен субномически предмет); според органическото прилагане на него отговаря понятието за обективна субномика* (objective subnomy) [същото като обтисубномика* (obtisubnomy)];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(4) субномически обсипредмет* (subnomic obsithing) [същото като субномически обсит* (subnomic obsite), като субномически обектоид*
(subnomic objectoid) и като обексивен субномически предмет* (objestive
subnomic thing)] – това е субномически предмет, изведен от информация на
субективния субномически предмет чрез научни методи и чиито характеристики са близо до тези на обективния субномически предмет (на без да могат да
се покриват изцяло с тях); според органическото прилагане на него отговаря
понятието за обексивна субномика* (objecsive subnomy) [същото като обсисубномика* (obsisubnomy)];
(5) субномически субтипредмет* (subnomic subtithing) [същото като субномически субтит* (subnomic subtite), като субномически ревербат*
(subnomic reverbat) (съкратено от reverberation – отражение) и като субективен субномически предмет* (subjective subnomic thing)] – това е субномически предмет, който е субномическо отражение* (subnomic reverberation) (вж.
икономическо отражение) на обективния субномически предмет в човешкото
съзнание (в субектния субномически предмет); негов основен частен случай е
субномическата система* (subnomic system) (вж. икономическа система)
[същото като системен субномически предмет* (system subnomic thing) или
още субномически систпредмет* (subnomic systthing)] – това е обособен субномически субтипредмет* (separated subnomic subtithing), който притежава
системни субномически компоненти; според органическото прилагане на
него отговаря понятието за субективна субномика* (subjective subnomy) [същото като субтисубномика* (subtisubnomy)];
ИНГРЕДИЕНТЕН ФОРНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ* (ingrediental fornomic
criterion) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически) (*) – класификационен форномически
признак* (fornomic feature /attribute, symptom, indication/) (вж. икономически
признак), който поражда ингредиентни форномически разновидности*
(ingrediental fornomic species /variety/) (вж. икономическа разновидност) на
форномическия предмет* (fornomic thing) (вж. икономически предмет) (в т.ч.
на форномическия обект, форномическата система, форномическия процес и т.н.); основно понятие на ингредиентния форномически подход. Негов
частен случай е ингредиентният икономически критерий (вж. ингредиентен
икономически подход).
В своята съвкупност (вж. икономическа съвкупност) ингредиентните форномически критерии образуват ингредиентна критериална форномическа
40
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система* (ingrediental criterion fornomic system). Тя се състои от (1) първични
ингредиентни форномически критерии* (primary ingrediental fornomic
criteria) (критерии, които не могат да бъдат изведени от други критерии), (2)
вторични ингредиентни форномически критерии* (secondary ingrediental
fornomic criteria) (критерии, които се извеждат от два първични критерия), (3)
третични ингредиентни форномически критерии* (tertiary ingrediental
fornomic criteria) (критерии, които се извеждат от три първични критерия,
респ. от един първичен и един вторичен критерий) и т.н.
Първичните ингредиентни форномически критерии* (primary
ingrediental fornomic criterion) се означават още като изходни ингредиентни
форномически критерии. Първичното прилагане на ингредиентния форномически критерий* (primary applying on the ingrediental fornomic criterion) поражда първични разновидности на форномическия предмет. Вторичните, третичните и т.н. ингредиентни форномически критерии се означават още като
специфични ингредиентни форномически критерии* (specific ingrediental
fornomic criterion) или като комбинирани ингредиентни форномически критерии. Специфичното прилагане на ингредиентния форномически критерий* (specific applying on the ingrediental fornomic criterion) поражда специфични разновидности на форномическия предмет.
Според ингредиентната форномическа установеност* (ingrediental
fornomic settleness) едни от разновидностите на специфичното прилагане на
ингредиентния форномически критерий са (1) конституентното (наречено още
конституиращо), (2) органоентното (наречено още организиращо), (3) институентното (наречено още институиращо) (4) конституитното (наречено още
конституирано), (5) органоитното (наречено още организирано, както и органическо) и (6) институитното (наречено още институирано). Това означава, че
ингредиентният форномически критерий може да има шест приложни разновидности:
(1) конституентен ингредиентен форномически критерий* (constituentary ingrediental fornomic criterion) – той разглежда форномическия предмет
(и
неговите
разновидности),
последният
наречен
форномически
конституент* (fornomic constituent), като конституираща част, страна или
аспект на по-голямо или по-широко в сравнение с него конституирано (конституционализирано) форномическо образувание (някаква форномическа конституция), което е съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани
основополагащи форномически зависимости;

41

523

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) органоентен ингредиентен форномически критерий* (organoentary
ingrediental fornomic criterion) – той разглежда форномическия предмет (и неговите разновидности), последният наречен форномически органоент*
(fornomic organoent), като организираща част, страна или аспект на по-голямо
или по-широко в сравнение с него организирано (организационализирано, органическо) форномическо образувание (някаква форномическа организация),
което е съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани форномически закономерности;
(3) институентен ингредиентен форномически критерий* (instituentary ingrediental fornomic criterion) – той разглежда форномическия предмет
(и неговите разновидности), последният наречен форномически институент* (fornomic instituent), като институираща част, страна или аспект
на по-голямо или по-широко в сравнение с него институирано (институционализирано) форномическо образувание (някаква форномическа институция),
което е съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани форномически правила;
(4) конституитен ингредиентен форномически критерий* (constituitary ingrediental fornomic criterion) – той разглежда форномическия предмет
(и
неговите
разновидности),
последният
наречен
форномически
конституит* (fornomic constituite), като конституирано (конституционализирано) форномическо образувание (някаква форномическа конституция) на
съвкупност от взаимонепротиворечиви и взаимообвързани основополагащи
форномически зависимости между съставящите го форномически конституенти;
(5) органоитен ингредиентен форномически критерий* (organoitary
ingrediental fornomic criterion) – той разглежда форномическия предмет (и неговите разновидности), последният наречен форномически органоит*
(fornomic organoite), като организирано (организационно, органическо) форномическо образувание (някаква форномическа организация) на съвкупност от
взаимонепротиворечиви и взаимообвързани форномически закономерности;
управляващи съставящите го форномически органоенти;
(6) институитен ингредиентен форномически критерий* (instituitary
ingrediental fornomic criterion) – той разглежда форномическия предмет (и неговите разновидности), последният наречен форномически институит*
(fornomic instituite), като институирано (институционализирано) форномическо
образувание (някаква форномическа институция) на съвкупност от взаимо-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------непротиворечиви и взаимообвързани форномически правила; регулиращи
съставящите го форномически институенти;
При такава постановка: (1) конституентното прилагане на ингредиентния форномически критерий* (constituentary applying on the ingrediental
fornomic criterion) поражда конституентни разновидности на форномическия
предмет (например като обекти, системи, ингредиенти и т.н., както и техните
производни); (2) органоентното прилагане на ингредиентния форномически критерий* (organoentary applying on the ingrediental fornomic criterion) поражда органоентни разновидности на форномическия предмет; (3) институентното прилагане на ингредиентния форномически критерий* (instituentary
applying on the ingrediental fornomic criterion) поражда институентни разновидности на форномическия предмет; (4) конституитното прилагане на ингредиентния форномически критерий* (constituitary applying on the
ingrediental fornomic criterion) поражда конституитни разновидности на форномическия предмет; (5) органоитното прилагане на ингредиентния форномически критерий* (organoitary applying on the ingrediental fornomic
criterion), което е същото като органическо прилагане на ингредиентния
форномически критерий* (organic applying on the ingrediental fornomic
criterion), поражда органоитни, т.е. органически разновидности на форномическия предмет (това са самата форномика и нейните производни като субномиката, консуномиката, прономиката, икономиката, техномиката, реномиката
и т.н.); (6) институитното прилагане на ингредиентния форномически критерий* (instituitary applying on the ingrediental fornomic criterion) поражда институитни разновидности на форномическия предмет.
ИНГРЕДИЕНТЕН ФОРНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ (ingrediental fornomic
criterion) (ки) – във:
ингредиентен форномически критерий;
институентно прилагане на ингредиентния форномически критерий
(вж. ингредиентен форномически критерий);
институитно прилагане на ингредиентния форномически критерий
(вж. ингредиентен форномически критерий);
конституентно прилагане на ингредиентния форномически критерий
(вж. ингредиентен форномически критерий);
конституитно прилагане на ингредиентния форномически критерий
(вж. ингредиентен форномически критерий);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------органическо прилагане на ингредиентния форномически критерий
(вж. ингредиентен форномически критерий);
органоентно прилагане на ингредиентния форномически критерий
(вж. ингредиентен форномически критерий);
органоитно прилагане на ингредиентния форномически критерий
(вж. ингредиентен форномически критерий);
първично прилагане на ингредиентния форномически критерий (вж.
ингредиентен форномически критерий).
ИНГРЕДИЕНТЕН ФОРНОМИЧЕСКИ ПОДХОД* (ingrediental fornomic
approach) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически) (*) – основаващ се върху форномическата
ингредиентност* (fornomic ingredientality) (вж. икономическа ингредиентност) подход на прилагане на форномическите ингредиенти* (fornomic
ingredients) (вж. икономически инградиенти) като инструмент за структуриране на форномическите системи* (fornomic systems) (вж. икономическа системи), а това означава и за тяхното композиране и декомпозиране (вж. ингредиентна икономика и ингредиентна икономическа система) с помощта на
форномически модули. Неговото съдържание е ингредиентното форномическо структуриране* (ingrediental fornomic structuralization) [ингредиентното структуриране на форномическата система* (fornomic system
ingrediential structuralization)]. Чрез ингредиентния форномически подход може
да се извършва ингредиентно форномическо моделиране* (ingrediental
fornomic modelling) и да се създават ингредиентни форномически модели*
(ingrediental fornomic models). Ингредиентният форномически подход разкрива значими възможности в научното изследване и научното управление на
форномическите системи, най-вече при изграждането на субординирани системи от форномически категории и понятия. Ингредиентният икономически
подход е частен случай на ингредиентен форномически подход.
ИНГРЕДИЕНТЕН ФОРНОМИЧЕСКИ СТАТУТ* (ingrediental fornomic
statute) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) –
първичен ингредиентен форномически критерий, който разграничава субективно и обективно във форномиката* (subjective and objective in fornomy)
(вж. субективно и обективно в икономиката). Негов частен случай е ингредиентният икономически статут. В основата на ингредиентния форномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статут стои логическото понятие за форномически предмет* (fornomic thing),
под което се разбира всяко нещо във форномиката, отграничавано от заобикалящата го форномическа и нефорномическа среда (вж. икономическа среда),
така че представрява някакво ограничено форномическо множество (limited
/bounded/ foronomic set) (вж. ограничено икономическо множество). Форномическият предмет е най-общото форномическо понятие* (fornomic concept
/conception/) (вж. икономическо понятие) [затова всяка форномика е предметна форномика* (thing fornomy), същото като тингфорномика*
(thingfornomy)]. То е същото като логическите понятия за форномически субект* (fornomic subject) (вж. икономически субект), индивидна форномическа променлива* (individual fornomic variable) (вж. индивидна икономическа
променлива), предметна форномическа променлива* (thing fornomic variable)
(вж. предметна форномическа променлива). Според контекста логическото
понятие за форномически субект трябва да се разграничава от традиционното
понятие за форномически субект (то е омоним), което означава такъв логически форномически субект, който има някакво отношение към останалите логически субекти (тогава последните наричани форномически обекти). Ако традиционният форномически субект има съзнание, тогава отражението на форномическия обект в неговото съзнание се определя като субективен форномически предмет (като форномически субтипредмет).
Първичното прилагане на ингредиентния форномически статут към
понятието за форномически статипредмет (съкратено от статитен форномически предмет – форномически предмет, отнасящ се до форномическия
статут) поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според
първичния ингредиентен форномически статут* (primary ingrediental
fornomic statute)]:
(1) форномически статипредмет* (fornomic statithing) [същото като
форномически статит* (fornomic statite) и като статитен форномически
предмет* (statitic fornomic thing)] (има се предвид логическото понятие за
предмет) – общо понятие за разновидностите на статитния форномически
предмет от гледна точка на ингредиентния форномически статут; според органическото прилагане [т.е. според органическия ингредиентен форномически статут* (organic ingrediental fornomic statute)] на него отговаря понятието за статитна форномика* (statitic fornomy) [същото като статифорномика* (statifornomy)];
(2) форномически субстипредмет* (fornomic substithing) [същото като
форномически субект (fornomic subject), като субектен форномически пред45
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мет* (subject fornomic thing) и като форномически субстит* (fornomic
substite)] (има се предвид традиционното понятие за предмет) – форномически
субект, който има отношение към други форномически субекти в качеството
им на форномически обекти, в т.ч. и който отразява в съзнанието си форномически обекти, субективното отражение на които се определя като форномически субтипредмет (същото като субективен форномически предмет); според органическото прилагане на него отговаря понятието за субектна форномика*
(subject fornomy) [същото като субстифорномика* (substifornomy), което е
съкратено от субститивна форномика* (substitive fornomy)];
(3) форномически обтипредмет* (fornomic obtithing) [същото като форномически обект (fornomic object), като форномически обтит* (fornomic obtite) и като обективен форномически предмет* (objective fornomic thing)] –
форномически субект, към който отношение имат други форномически субекти, в т.ч. и който се отразява в тяхното съзнание във вид на форномически субтипредмет (последното същото като субективен форномически предмет); според органическото прилагане на него отговаря понятието за обективна форномика* (objective fornomy) [същото като обтифорномика* (obtifornomy)];
(4) форномически обсипредмет* (fornomic obsithing) [същото като форномически обсит* (fornomic obsite), като форномически обектоид* (fornomic
objectoid) и като обситивен форномически предмет* (obsitive fornomic thing)]
– това е форномически предмет, изведен от информация на субективния форномически предмет чрез научни методи и чиито характеристики са близо до
тези на обективния форномически предмет (на без да могат да се покриват изцяло с тях); според органическото прилагане на него отговаря понятието за
обексивна форномика* (objecsive fornomy) [същото като обсифорномика*
(obsifornomy)];
(5) форномически субтипредмет* (fornomic subtithing) [същото като
форномически субтит* (fornomic subtite), като форномически ревербат*
(fornomic reverbat) (съкратено от reverberation – отражение) и като субективен форномически предмет* (subjective fornomic thing)] – това е форномически предмет, който е форномическо отражение* (fornomic reverberation) (вж.
икономическо отражение) на обективния форномически предмет в човешкото
съзнание (в субектния форномически предмет); негов основен частен случай е
форномическата система* (fornomic system) (вж. икономическа система)
[същото като системен форномически предмет* (system fornomic thing) или
още форномически систпредмет* (fornomic systthing)] – това е обособен
форномически субтипредмет* (separated fornomic subtithing), който притежа46
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ва системни форномически компоненти; според органическото прилагане на
него отговаря понятието за субективна форномика* (subjective fornomy) [същото като субтифорномика* (subtifornomy)];
ИНГРЕДИЕНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (ingredients of the
economic system) – същото като икономически ингредиенти.
ИНГРЕДИЕНТИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО (production ingredients) – вж.
обективно-обусловени оценки.
ИНГРЕДИЕНТИФИКАТ (ingredientificate) (кд) – във:
абстрактен икономически ингредиентификат;
икономически ингредиентификат от втори ранг (вж. икономически ингредиентификат);
икономически ингредиентификат от нулев ранг (вж. икономически ингредиентификат);
икономически ингредиентификат от първи ранг (вж. икономически ингредиентификат);
икономически ингредиентификат от трети ранг (вж. икономически ингредиентификат);
икономически ингредиентификат;
конкретен икономически ингредиентификат;
консидерно-стратификационен икономически ингредиентификат (същото като икономически консидерофикат);
проявено-стратификационен икономически ингредиентификат (същото
като икономически феноформат);
ресурсно-субстанциален икономически ингредиентификат (същото като
сметен икономически субстанцификат);
стратисубстанциален икономически ингредиентификат (същото като
икономически стратисубстанцификат);
стратификационен икономически ингредиентификат (същото като икономически стратификат);
субстанциален икономически ингредиентификат (същото като икономически субстанцификат);
субстанциално-стратификационен икокореномически ингредиентификат
(същото като икокореномически сустификат);
субстанциално-стратификационен икореномически ингредиентификат
(същото като икореномически сустификат);
47
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстанциално-стратификационен икотехномически ингредиентификат
(същото като икотехномически сустификат);
субстанциално-стратификационен икоуниреномически ингредиентификат (същото като икоуниреномически сустификат);
съдържателно-стратификационен икономически ингредиентификат
(същото като икономически спецификат);
същинно-стратификационен икономически ингредиентификат (същото
като икономически есконтентат);
същностно-стратификационен икономически ингредиентификат (същото като икономически диспозификат);
характеристично-стратификационен икономически ингредиентификат
(същото като икономически характерификат).
ИНГРЕДИЕНТНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ* (ingrediental dispositional economic stratificationality) –
същото като ингредиентна същностна икономическа стратификационност.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИКА* (ingrediental economy) (*) – икономика,
чиито съставки (икономическите отношения и икономическите институции)
се интерпретират като икономически ингредиенти, т.е. като входни икономически въздействия и изходни икономически въздействия на икономическите
системи. Последните са ингредиентни икономически системи и те трансформират входните в изходни икономически ингредиентни, т.е. извършват ингредиентни икономически преобразования. Основни разновидности на ингредиентната икономика са: (1) релационната икономика – тя е изградена от релационни икономически системи, характерното за които е, че ролята на входни и
изходни икономически ингредиенти (следователно и на икономически връзки)
се изпълнява от икономическите отношения, докато икономически елементи
(респ. икономически свръзки) са икономическите институции, които задават
икономическите оператори; (2) институционалната икономика – тя е изградена от институционални икономически системи, характерното за които е, че
ролята на входни и изходни икономически ингредиенти (следователно и на
икономически връзки) се изпълнява от икономическите институции, докато
икономически елементи (респ. икономически свръзки) са икономическите отношения, които задават икономическите оператори. Ингредиентният подход
към интерпретацията на икономиката и икономическите системи се обобщава
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------в положение, при което ролята на входни и изходни икономически ингредиенти се изпълнява от икономически системи.
ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОНОМИЧЕСКА
АБСТРАХИРУЕМОСТ*
(ingrediental economic abstractibility /abstractiveness/) (*) – икономически критерий за конституиране и класифициране на икономическите системи (наричани
ингредиентни икономически системи) на различни равнища на абстрахиране
от определени техни ингредиентни характериситики; един от критериите на
ингредиентната икономическа класифицируемост. Според критерия на ингредиентната икономическа абстрахируемост ингредиентните икономически
системи се класифицират на абстрактна ингредиентна икономическа система (обща ингредиентна икономическа система) и конкретни ингредиентни
икономически системи. От своя страна сред разновидностите, на които се класифицират конкретните ингредиентни икономически системи, се открояват
най-вече субстанциалните икономически системи и стратифицираните икономически системи. Те могат да се разглеждат като разновидности на абстрактната ингредиентна икономическа система. В рамките на субстанциалните
икономически системи се конституират ресурсно-субстанциалните икономически системи, а в рамките на последните – възпроизводствените икономически системи. В рамките на стратифицираните икономически системи се открояват същностно-стратифицираните икономически системи, съдържателно-стратифицираните икономически системи* (contentially-stratified
/intensionally-stratified/ economic systems), качествено-стратифицираните
икономически системи* (qualitatively-stratified economic systems), общностно-стратифицираните
икономически
системи,
акумулативностратифицираните икономически системи и други. Когато ингредиентната
икономическа система е съвместно възпроизводствена и същностностратифицирана, тя се определя като същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система.
Когато двата критерия на ингредиентната икономическа класифицируемост – ингредиентната икономическа обратимост и ингредиентната икономическа абстрахируемост, се прилагат съвместно, тогава се конституират различни групи от разновидности на абстрактно-класифицираната ингредиентна икономическа система. При тази предпоставка: (1) разновидности на
абстрактната ингредиентна икономическа система са зададената абстрактна ингредиентна икономическа система, началната абстрактна ингредиентна икономическа система и инверсната абстрактна ингредиентна ико49
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа система (това са разновидности, които се конституират при абстрактната ингредиентна икономическа обратимост); (2) разновидности на
конкретните ингредиентни икономически системи са зададените конкретни
ингредиентни икономически системи* (given concrete ingrediental economic
systems), началните конкретни ингредиентни икономически системи*
(initial concrete ingrediental economic systems) и инверсните конкретни ингредиентни икономически системи* (inverse concrete ingrediental economic
systems) (това са разновидности, които се конституират при конкретната ингредиентна икономическа обратимост); (3) разновидности на субстанциалната икономическа система са зададената субстанциална икономическа система* (given substantial /substantive/ economic system), началната субстанциална икономическа система* (initial substantial /substantive/ economic system)
и инверсната субстанциална икономическа система* (inverse substantial
/substantive/ economic system) (това са разновидности, които се конституират
при субстанциалната ингредиентна икономическа обратимост); (4) разновидности на ресурсно-субстанциалната икономическа система са зададената
ресурсно-субстанциална икономическа система* (given resource-substantial
economic system), началната ресурсно-субстанциална икономическа система* (initial resource-substantial economic system) и инверсната ресурсносубстанциална икономическа система* (inverse resource-substantial economic
system) (това са разновидности, които се конституират при ресурсносубстанциалната ингредиентна икономическа обратимост); (5) разновидности на възпроизводствената икономическа система са зададената възпроизводствена икономическа система, началната възпроизводствена икономическа система и инверсната възпроизводствена икономическа система (това са
разновидности, които се конституират при възпроизводствената ингредиентна икономическа обратимост); (6) разновидности на стратифицираната
икономическа система са зададената стратифицирана икономическа система* (given stratified economic system), началната стратифицирана икономическа система* (initial stratified economic system) и инверсната стратифицирана икономическа система* (inverse stratified economic system) (това са разновидности, които се конституират при стратификационната ингредиентна икономическа обратимост); (7) разновидности на същностностратифицираната икономическа система са зададената същностностратифицирана
икономическа
система,
началната
същностностратифицирана икономическа система и инверсната същностностратифицирана икономическа система (това са разновидности, които се
50
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------конституират при същностно-стратификационната ингредиентна икономическа обратимост); (8) разновидности на същностно-стратифицираната
възпроизводствена икономическа система са зададената същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система* (given
essentially-stratified reproductional economic system), началната същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система* (initial
essentially-stratified reproductional economic system) и инверсната същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система* (inverse
essentially-stratified reproductional economic system) (това са разновидности, които се конституират при същностно-стратификационната възпроизводствена ингредиентна икономическа обратимост).
При съвместното прилагане на ингредиентната икономическа абстрахируемост и ингредиентната икономическа импактност се конституират следните
разновидности на последната: абстрактна ингредиентна икономическа импактност, конкретна ингредиентна икономическа импактност, субстанциална ингредиентна икономическа импактност, ресурсно-субстанциална ингредиентна икономическа импактност, възпроизводствена ингредиентна икономическа импактност, стратификационна ингредиентна икономическа импактност, същностно-стратификационна ингредиентна икономическа импактност, същностно-стратификационна възпроизводствена ингредиентна
икономическа импактност.
При съвместното прилагане на ингредиентната икономическа абстрахируемост и ингредиентната икономическа трансформационност се конституират
следните разновидности на ингредиентната икономическа трансформационност: абстрактна ингредиентна икономическа трансформационност, конкретна ингредиентна икономическа трансформационност, субстанциална ингредиентна икономическа трансформационност, ресурсно-субстанциална ингредиентна икономическа трансформационност, възпроизводствена ингредиентна икономическа трансформационност, стратификационна ингредиентна икономическа трансформационност, същностно-стратификационна ингредиентна
икономическа
трансформационност),
същностностратификационна възпроизводствена ингредиентна икономическа трансформационност.
При съвместното прилагане на ингредиентната икономическа абстрахируемост и ингредиентната икономическа реагируемост се конституират следните разновидности на последната: абстрактна ингредиентна икономическа реагируемост, конкретна ингредиентна икономическа реагируемост, субстан51
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------циална ингредиентна икономическа реагируемост, ресурсно-субстанциална
ингредиентна икономическа реагируемост, възпроизводствена ингредиентна
икономическа реагируемост, стратификационна ингредиентна икономическа
реагируемост, същностно-стратификационна ингредиентна икономическа
реагируемост, същностно-стратификационна възпроизводствена ингредиентна икономическа реагируемост.
При съвместното прилагане на ингредиентната икономическа абстрахируемост и ингредиентната икономическа атрибутивност се конституират
следните разновидности на последната: (1) абстрактна ингредиентна икономическа атрибутивност* (abstract ingrediental economic attributivity) (нейни
проявления са абстрактната ингредиентна икономическа импактност, абстрактната ингредиентна икономическа трансформационност и абстрактната ингредиентна икономическа реагируемост), (2) конкретна ингредиентна икономическа атрибутивност* (concrete ingrediental economic attributivity) (нейни
проявления са конкретната ингредиентна икономическа импактност, конкретната ингредиентна икономическа трансформационност и конкретната ингредиентна икономическа реагируемост), (3) субстанциална ингредиентна икономическа атрибутивност* (substantial ingrediental economic attributivity)
(нейни проявления са субстанциалната ингредиентна икономическа импактност, субстанциалната ингредиентна икономическа трансформационност и
субстанциалната ингредиентна икономическа реагируемост), (4) ресурсносубстанциална ингредиентна икономическа атрибутивност* (resourcesubstantial ingrediental economic attributivity) (нейни проявления са ресурсносубстанциалната ингредиентна икономическа импактност, ресурсносубстанциалната ингредиентна икономическа трансформационност и ресурсно-субстанциалната ингредиентна икономическа реагируемост), (5) възпроизводствена ингредиентна икономическа атрибутивност* (reproductional
ingrediental economic attributivity) (нейни проявления са възпроизводствената
ингредиентна икономическа импактност, възпроизводствената ингредиентна
икономическа трансформационност и възпроизводствената ингредиентна икономическа реагируемост), (6) стратификационна ингредиентна икономическа атрибутивност* (stratificational ingrediental economic attributivity) (нейни
проявления са стратификационната ингредиентна икономическа импактност,
стратификационната ингредиентна икономическа трансформационност и стратификационната ингредиентна икономическа реагируемост), (7) същностностратификационна
ингредиентна
икономическа
атрибутивност*
(essentially-stratificational ingrediental economic attributivity) (нейни проявления
52
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------са същностно-стратификационната ингредиентна икономическа импактност,
същностно-стратификационната ингредиентна икономическа трансформационност и същностно-стратификационната ингредиентна икономическа реагируемост), (8) същностно-стратификационна възпроизводствена ингредиентна икономическа атрибутивност* (essentially-stratificational reproductional
ingrediental economic attributivity) (нейни проявления са същностностратификационната възпроизводствена ингредиентна икономическа импактност, същностно-стратификационната възпроизводствена ингредиентна икономическа трансформационност и същностно-стратификационната възпроизводствена ингредиентна икономическа реагируемост).
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до критерия на ингредиентната икономическа абстрахируемост, са приложими по аналогия и към
икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката и
техните производни.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
ингредиентната икономическа абстрахируемост се конституират още и съответстващите й понятия за ингредиентна консуматорска абстрахируемост*
(ingrediental consumptionary abstractibility /abstractiveness/), ингредиентна
стопанска абстрахируемост* (ingrediental protoeconomic abstractibility
/abstractiveness/), ингредиентна пазарно-икономическа абстрахируемост*
(ingrediental marketly-economic abstractibility /abstractiveness/) и ингредиентна
финансово-пазарно-икономическа
абстрахируемост*
(ingrediental
financially-marketly-economic abstractibility /abstractiveness/). Общо за всички
тях е понятието за ингредиентна поддържаща абстрахируемост*
(ingrediental sustenance /sustaining/ abstractibility /abstractiveness/) (за ингредиентна абстрахируемост при поддържането).
ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОНОМИЧЕСКА
АБСТРАХИРУЕМОСТ
(ingrediental economic abstractibility /abstractiveness/) (ки) – във:
зададена ингредиентна икономическа абстрахируемост;
инверсна ингредиентна икономическа абстрахируемост;
ингредиентна икономическа абстрахируемост;
начална ингредиентна икономическа абстрахируемост.
ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОНОМИЧЕСКА
АКУМУЛАТИВНОСТ*
(ingrediental economic accumulativity) (*) – икономически критерий за класифициране на икономическите системи (наричани ингредиентни икономически
53
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------системи) в зависимост от това дали текущо преработват или натрупват икономическите потоци, които преминават през тях; един от критериите на ингредиентната икономическа класифицируемост. Според ингредиентната икономическа акумулативност се разгрничават текуща икономическа система
(flowing economic system) (тя е системно отражение на обектната текуща икономика) и интегрална икономическа система (integral economic system) (тя е
системно отражение на обектната интегрална икономика) (вж. акумулативно-стратифицирана икономика).
Когато към текущата икономическа система се приложи критерият на ингредиентната същностна икономическа стратификационност, се конституират феноменна текуща икономическа системи* (phenomenal flowing
economic system) и същностни текуща икономическа система* (essential
flowing economic system). Ако същият критерий се приложи към интегралната
икономическа система, се конституират феноменна интегрална икономическа системи* (phenomenal integral economic system) и същностни интегрална
икономическа система* (essential integral economic system). Когато към текущата икономическа система се приложи критерият на ингредиентната икономическа изразимост, се конституират ценностна текуща икономическа
система* (worthy flowing economic system), специфична текуща икономическа система* (specific flowing economic system), трудово-изразена текуща
икономическа система* (labourly-expressed flowing economic system), парично-изарезна текуща икономическа система* (monetarly-expressed flowing
economic system) и т.н. Когато същият критерий се приложи към интегралната
икономическа система, се конституират ценностна интегрална икономическа система* (worthy integral economic system), специфична интегрална икономическа система* (specific integral economic system), трудово-изразена
интегрална икономическа система* (labourly-expressed integral economic
system), парично-изразена интегрална икономическа система* (monetarlyexpressed integral economic system) и т.н.
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до критерия на ингредиентната икономическа акумулативност, са приложими по аналогия и към
икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката и
техните производни.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
ингредиентна икономическа акумулативност се конституират още и съответстващите на последната понятия за ингредиентна консуматорска акумулативност* (ingrediental consumptionary accumulativity), ингредиентна стопан54
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ска акумулативност* (ingrediental protoeconomic accumulativity), ингредиентна пазарно-икономическа акумулативност* (ingrediental marketly-economic
accumulativity) и ингредиентна финансово-пазарно-икономическа акумулативност* (ingrediental financially-marketly-economic accumulativity). Общо за
всички тях е понятието за ингредиентна поддържаща акумулативност*
(ingrediental sustenance /sustaining/ accumulativity) (за ингредиентна акумулативност при поддържането).
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА АТРИБУТИВНОСТ* (ingrediental
economic attributivity /attributiveness/) (*) – притежаване от страна на икономическите системи (наричани ингредиентни икономически системи) на определени ингредиентни свойства, чрез които се реализира икономическата ингредиентност; една от двете основни форми на проявление на икономическата
ингредиентност (другата основна форма е ингредиентната икономическа класифицируемост). Към ингредиентните свойства спадат интгредиентната
икономическа импактност, ингредиентната икономическа трансформационност и ингредиентната икономическа реагируемост. Ингредиентната икономическа импактност е наличието на външни връзки на икономическата система (същото като външни икономически въздействия, в т.ч. входни и изходни
икономически въздействия), в условията на които функционира ингредиентната икономическа система; това означава, че тя се характерицира с наличието и
въздействието на входни икономически ингредиенти и изходни икономически
ингредиенти (това са двата типа икономически ингредиенти). Ингредиентната
икономическа трансформационност е свойството на ингредиентната икономическа система да трансформира (да преобразува) входните икономически ингредиенти в изходни и обратното. Специфично за това свойство е наличието на
икономическо преобразование, икономическо изображение, икономически оператор и икономическо съответствие. Ингредиентната икономическа реагируемост е свойството на ингредиентната икономическа система да реагира по
определен начин на външните икономически въздействия (на икономическите
ингредиенти); тя още е и съвкупност от икономически величини (респ. на икономически показатели), чрез които се измерва реагирането на икономическата
система. Значими сред тях са икономическата чувствителност и икономическата еластичност, най-вече в условията на линейни икономически преобразования.
При съвместното прилагане на ингредиентната икономическа атрибутивност и ингредиентната икономическа обратимост (последната е единият от
55
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------двата критерия на ингредиентната икономическа класифицируемост) се конституират някои разновидности на ингредиентната икономическа атрибутивност. Те са: (1) зададената ингредиентна икономическа атрибутивност*
(given ingrediental economic attributivity) – към нея принадлежат свойствата зададена ингредиентна икономическа импактност, зададена ингредиентна икономическа трансформационност и зададена ингредиентна икономическа реагируемост; (2) началната ингредиентна икономическа атрибутивност*
(initial ingrediental economic attributivity) – към нея принадлежат свойствата начална ингредиентна икономическа импактност, начална ингредиентна икономическа трансформационност и начална ингредиентна икономическа реагируемост; (3) и инверсната ингредиентна икономическа атрибутивност*
(inverse ingrediental economic attributivity) – към нея принадлежат свойствата
инверсна ингредиентна икономическа импактност, инверсна ингредиентна
икономическа трансформационност и инверсна ингредиентна икономическа
реагируемост.
При съвместното прилагане на ингредиентната икономическа атрибутивност и ингредиентната икономическа абстрахируемост (последната е другият от двата критерия на ингредиентната икономическа класифицируемост) се
конституират други разновидности на ингредиентната икономическа атрибутивност. Те са: (1) абстрактната ингредиентна икономическа атрибутивност* (abstract ingrediental economic attributivity) – към нея принадлежат свойствата абстрактна ингредиентна икономическа импактност, абстрактна ингредиентна икономическа трансформационност и абстрактна ингредиентна
икономическа реагируемост; (2) конкретната ингредиентна икономическа
атрибутивност* (concrete ingrediental economic attributivity) – към нея принадлежат свойствата конкретна ингредиентна икономическа импактност,
конкретна ингредиентна икономическа трансформационност и конкретна
ингредиентна икономическа реагируемост; (3) субстанциалната ингредиентна икономическа атрибутивност* (substantial ingrediental economic
attributivity) – към нея принадлежат свойствата субстанциална ингредиентна
икономическа импактност, субстанциална ингредиентна икономическа трансформационност и субстанциална ингредиентна икономическа реагируемост;
(4) ресурсно-субстанциалната ингредиентна икономическа атрибутивност* (resource-substantial ingrediental economic attributivity) – към нея принадлежат свойствата ресурсно-субстанциална ингредиентна икономическа
импактност, ресурсно-субстанциална ингредиентна икономическа трансформационност и ресурсно-субстанциална ингредиентна икономическа реа56
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------гируемост; (5) възпроизводствената ингредиентна икономическа атрибутивност* (reproductional ingrediental economic attributivity) – към нея принадлежат свойствата възпроизводствена ингредиентна икономическа импактност, възпроизводствена ингредиентна икономическа трансформационност и
възпроизводствена ингредиентна икономическа реагируемост; (6) стратификационната ингредиентна икономическа атрибутивност* (stratificational
ingrediental economic attributivity) – към нея принадлежат свойствата стратификационна ингредиентна икономическа импактност, стратификационна
ингредиентна икономическа трансформационност и стратификационна ингредиентна икономическа реагируемост; (7) същностно-стратификационната
ингредиентна икономическа атрибутивност* (essentially-stratificational
ingrediental economic attributivity) – към нея принадлежат свойствата същностно-стратификационна ингредиентна икономическа импактност, същностностратификационна ингредиентна икономическа трансформационност и
същностно-стратификационна ингредиентна икономическа реагируемост;
(8) същностно-стратификационната възпроизводствена ингредиентна
икономическа атрибутивност* (essentially-stratificational reproductional
ingrediental economic attributivity) – към нея принадлежат свойствата същностно-стратификационна възпроизводствена ингредиентна икономическа импактност, същностно-стратификационна възпроизводствена ингредиентна
икономическа трансформационност и същностно-стратификационна възпроизводствена ингредиентна икономическа реагируемост, и други.
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до критерия на ингредиентната икономическа атрибутивност, са приложими по аналогия и към
икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката и
техните производни.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
ингредиентната икономическа атрибутивност се конституират още и съответстващите й понятия за ингредиентна консуматорска атрибутивност*
(ingrediental consumptionary attributivity), ингредиентна стопанска атрибутивност* (ingrediental protoeconomic attributivity), ингредиентна пазарноикономическа атрибутивност* (ingrediental marketly-economic attributivity) и
ингредиентна
финансово-пазарно-икономическа
атрибутивност*
(ingrediental financially-marketly-economic attributivity). Общо за всички тях е
понятието за ингредиентна поддържаща атпибутивност* (ingrediental
sustenance /sustaining/ attributivity) (за ингредиентна атрибутивност при поддържането).
57
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА АТРИБУТИВНОСТ (ingrediental
economic attributivity) (ки) – във:
абстрактна ингредиентна икономическа атрибутивност (вж. ингредиентна икономическа атрибутивност);
възпроизводствена ингредиентна икономическа атрибутивност (вж.
ингредиентна икономическа атрибутивност);
зададена ингредиентна икономическа атрибутивност (вж. ингредиентна икономическа атрибутивност);
инверсна ингредиентна икономическа атрибутивност (вж. ингредиентна икономическа атрибутивност);
ингредиентна икономическа атрибутивност;
конкретна ингредиентна икономическа атрибутивност (вж. ингредиентна икономическа атрибутивност);
начална ингредиентна икономическа атрибутивност (вж. ингредиентна икономическа атрибутивност);
ресурсно-субстанциална ингредиентна икономическа атрибутивност
(вж. ингредиентна икономическа атрибутивност);
стратификационна ингредиентна икономическа атрибутивност (вж.
ингредиентна икономическа атрибутивност);
субстанциална ингредиентна икономическа атрибутивност (вж. ингредиентна икономическа атрибутивност);
същностно-стратификационна възпроизводствена ингредиентна икономическа атрибутивност (вж. ингредиентна икономическа атрибутивност);
същностно-стратификационна ингредиентна икономическа атрибутивност (вж. ингредиентна икономическа атрибутивност).
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНОСТ*
(ingrediental economic reproductionality) (*) – икономически критерий за класифициране на икономическите системи (наричани ингредиентни икономически
системи) в зависимост от това на коя възпроизводствена икономическа фаза
те са системно отражение; критерий за класифициране на фазовите системи
(подсистеми) на възпроизводствената икономическа система; един от критериите на ингредиентната икономическа класифицируемост. Според ингредиентната икономическа възпроизводственост възпроизводствените фазови икономически системи (подсистеми) са: производствената икономическа система, разменната икономическа система (само при пазарната икономика, т.е.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------само при пазарно-икономическото възпроизводство), разпределителната
икономическа система и потребителната икономическа система [при финансовата пазарна икономика (при финансово-пазарно-икономическото възпроизводство) се включва още и финансово-разменната икономическа система* (financially-exchange economic system)].
Когато се приложи критерият на ингредиентната същностна икономическа стратификационност, се конституират феноменни възпроизводствени
фазови икономически системи* (phenomenal reproductional /reproductionary/
phasic economic systems) и същностни възпроизводствени фазови икономически системи* (essential reproductional /reproductionary/ phasic economic
systems). Феноменни възпроизводствени фазови икономически системи са феноменната производствена икономическа система* (phenomenal
productional economic system), феноменната разменна икономическа система* (phenomenal exchange economic system), феноменната разпределителна
икономическа система* (phenomenal distributional economic system) и феноменната
потребителна
икономическа
система*
(phenomenal
consumptionary economic system). Същностни възпроизводствени фазови икономически системи са същностната производствена икономическа система* (essential productional economic system), същностната разменна икономическа система* (essential exchange economic system), същностната разпределителна икономическа система* (essential distributional economic system)
и същностната потребителна икономическа система* (essential
consumptionary economic system).
Когато се приложи критерият на ингредиентната икономическа изразимост, се конституират ценностни възпроизводствени фазови икономически
системи* (worthy reproductional /reproductionary/ phasic economic systems),
специфични възпроизводствени фазови икономически системи* (specific
reproductional /reproductionary/ phasic economic systems), трудово-изразени
възпроизводствени фазови икономически системи* (labourly-expressed
reproductional /reproductionary/ phasic economic systems), парично-изразени
възпроизводствени фазови икономически системи* (monetarly-expressed
reproductional /reproductionary/ phasic economic systems) и т.н. Ценностни възпроизводствени фазови икономически системи са ценностната производствена икономическа система* (worthy productional economic system), ценностната разменна икономическа система* (worthy exchange economic system),
ценностната
разпределителна
икономическа
система*
(worthy
distributional economic system), ценностната потребителна икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система* (worthy consumptionary economic system). Специфични възпроизводствени фазови икономически системи са специфичната производствена
икономическа система* (specific productional economic system), специфичната разменна икономическа система* (specific exchange economic system),
специфичната разпределителна икономическа система* (specific
distributional economic system), специфичната потребителна икономическа
система* (specific consumptionary economic system). Трудово-изразени възпроизводствени фазови икономически системи са трудовато-изразенатата
производствена икономическа система* (labourly-expressd productional
economic system), трудо-изразената разменна икономическа система*
(labourly-expressed exchange economic system), трудово-изразената разпределителна икономическа система* (labourly-expressed distributional economic
system), трудово-изразената потребителна икономическа система* (labourly-expressed consumptionary economic system). Парично-изразени възпроизводствени фазови икономически системи са парично-изразената производствена икономическа система* (monetarly-expressed productional economic
system), парично-изразената разменна икономическа система* (monetarlyexpressed exchange economic system), парично-изразената разпределителна
икономическа система* (monetarly-expressed distributional economic system),
парично-изразената потребителна икономическа система* (monetarlyexpressed consumptionary economic system) и т.н.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост икономическата ценност се подразделя на разновидности според това в коя фаза на
икономическото възпроизводство или в коя възпроизводствена икономическа
конфигурация е ситуирана. Такива разновидности са: (а) производствената
икономическа ценност WP(y) = {OWP(y)}, където OWP(y) е производствената
икономическа фоценност [същото като ценност на производствения икономически запас W(yp) ={OW(yp)}, където OW(yp) е фоценност на производствения икономически запас] – когато икономическият запас е ситуиран в икономическото производство; (б) потребителната икономическа ценност WC(y) =
{OWC(y)}, където OWC(y) е потребителната икономическа фоценност [същото като ценност на потребителния икономически запас W(yc) ={OW(yc)}, където O(yc) е фоценност на потребителния икономически запас] – когато икономическият запас е ситуиран в икономическото потребление; (в) стопанската икономическа ценност WZ(y) = {OWZ(y)}, където OWZ(y) е стопанската
икономическа фоценност [същото като ценност на стопанския икономически
запас W(yz) ={OW(yz)}, където OW(yz) е фоценност на стопанскаия икономи60
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески запас] – когато икономическият запас е ситуиран в икономическото
стопансване като вид възпроизводствена икономическа конфигурация, която
обхваща икономическото проиводство и икономическото потребление; (г) както и на други нейни (на ценността) разновидности, които са свързани с други
възпроизводствени фази и конфигурации, като икономическата размяна, финансовата размяна, икономическото разпределение, икономическото предпотребление, икономическото следпроизводство, икономическото посредничество, икономическия бизнес, икономическата алокация и други. Към посочените разновидности могат комбинирано да бъдат приложени други икономически критерии.
Всички горепосочени твърдения и класификации, отнасящи се до ингредиентна икономическа възпроизводственост, са приложими по аналогия и
към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката
и техните производни.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
ингредиентна икономическа възпроизводственост се конституират още и съответстващите на последната понятия за ингредиентна консуматорска възпроизводственост* (ingrediental consumptionary reproductionality), ингредиентна
стопанска
възпроизводственост*
(ingrediental
protoeconomic
reproductionality), ингредиентна пазарно-икономическа възпроизводственост* (ingrediental marketly-economic reproductionality) и ингредиентна финансово-пазарно-икономическа
възпроизводственост*
(ingrediental
financially-marketly-economic reproductionality). Общо за всички тях е понятието за ингредиентна поддържаща възпроизводственост* (ingrediental
sustenance /sustaining/ reproductionality) (за ингредиентна възпроизводственост
при поддържането).
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ* (ingrediental
economic generativity) (*) – първичен ингредиентен икономически критерий
(вж. икономическа ингредиентност), според който икономическите предмети
(в т.ч. и икономическите обекти, икономическите системи и икономическите ингредиенти) се класифицират според мястото, което заемат във взаимоотношението между частта (наречена образувател) и цялото (наречено образувание или още генерат) в икономиката (вж. част и цяло в икономиката).
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа генеративност към понятието за икономически генерпредмет поражда следните негови
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидности [т.е. според първичната ингредиентна икономическа генеративност* (primary ingrediental economic generativity)]:
(1) генерооитен икономически предмет* (generooitic economic thing)
[същото като икономически генерпредмет* (economic generthing) и като икономически генерооит* (economic generooite)] [в т.ч. генерооитен икономически обект* (generooitic economic object), генерооитна икономическа система* (generooitic economic system), генерооитен икономически ингредиент* (generooitic economic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновидностите на икономическия предмет от гледна точка на ингредиентната икономическа генеративност (т.е. общо понятие за генероинтния икономически предмет и генероатния икономически предмет); той показва наличието на икономическа генеративност; икономически предмет, конституиран в генерикономиката;
(2) генероинтен икономически предмет* (generointic economic thing)
[същото като икономически генеропредмет* (economic generothing) и като
икономически генероинт* (economic generoint)] [в т.ч. генероинтен икономически обект* (generointic economic object), генероинтна икономическа
система* (generointic economic system), генероинтен икономически ингредиент* (generointic economic ingredient) и т.н.] – общо понятие за генероeнтния
икономически предмет и генероитния икономически предмет; той показва наличието на икономическа генероинтност (последното същото като икономическа образувателност); икономически предмет, конституиран в генероикономиката;
(3) генероентен икономически предмет* (generoentic economic thing)
[същото като икономически генерепредмет* (economic generething), като
икономически генероент* (economic generoent) и като икономически обазувател] [в т.ч. генероентен икономически обект* (generoentic economic
object), генероентна икономическа система* (generoentic economic system),
генероентен икономически ингредиент* (generoentic economic ingredient) и
т.н.] – икономически предмет, който е съставна част, страна, момент, компонент, елемент и т.н. на друг икономически предмет, наречен генероитен икономически предмет; той показва наличието на икономическа генероентност;
икономически предмет, конституиран в генереикономиката;
(4) генероитен икономически предмет* (generoitic economic thing) [същото като икономически генерипредмет* (economic generithing), като икономически генероит* (economic generoite) и като икономическо обазувание или
икономически генерат] [в т.ч. генероитен икономически обект* (generoitic
62
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic object), генероитна икономическа система* (generoitic economic
system), генероитен икономически ингредиент* (generoitic economic
ingredient) и т.н.] – икономически предмет, който е икономическо обраувание
съставено от части, страни, момени, компоненти, елементи и т.н., наречени
генероентни икономически предмети; той показва наличието на икономическа
генероитност; икономически предмет, конституиран в генериикономиката;
(5) генероатен икономически предмет* (generoatic economic thing) [същото като икономически генерапредмет* (economic generathing) и като икономически генероат* (economic generoat)] [в т.ч. генероатен икономически
обект* (generoatic economic object), генероатна икономическа система*
(generoatic economic system), генероатен икономически ингредиент* (generoatic economic ingredient) и т.н.] – икономически предмет, който е множеството от генероентни икономически предмети, образуващи даден генероитен
икономически предмет; той показва наличието на икоономическа генероатност; икономически предмет, конституиран в генераикономиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икономическа генеративност към понятието за генерикономика поражда следните негови разновидности [т.е. според органическата ингредиентна икономическа генеративост* (organic ingrediental economic generativity)]:
(1) генерикономика* (genereconomy) (съкратено от и същото като генерооитна икономика – generooitic economy) – общо понятие за разновидностите
на икономиката от гледна точка на ингредиентната икономическа генеративност; икономика, съставена от генерооитни икономически предмети;
(2) генероикономика* (generoeconomy) (съкратено от и същото като генероинтна икономика – generointic economy) – общо понятие за генереикономика и генериикономика; икономика, съставена от генероинтни икономически
предмети;
(3) генереикономика* (genereeconomy) (съкратено от и същото като генероентна икономика – generoentic economy) – икономика, съставена от генероентни икономически предмети;
(4) генериикономика* (generieconomy) (съкратено от и същото като генероитна икономика – generoitic economy) – икономика, съставена от генероитни икономически предмети;
(5) генераикономика* (generaeconomy) (съкратено от и същото като генероатна икономика – generoatic economy) – икономика, съставена от генероатни икономически предмети.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ГЕНЕРДИЗЮНКТИВНОСТ*
(ingrediental economic generdisjunctivity) [същото като ингредиентна икономическа генеративностна дизюнктивност и съкратено от ингредиентна
икономическа генеративност (генеративност – същото като образувателност) и ингредиентна икономическа дизюнктивност) (дизюнктивност – същото като събирателна обединеност)] (*) – вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните
критерии ингредиентна икономическа генеративност и ингредиентна икономическа дизюнктивност и по този начин разграничава съвместно (1) икономическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението
между частта и цялото (вж. част и цяло в икономиката) и (2) икономическите
предмети според начина, по който се обединяват в прехода от частното към
общото, и според ролята, която в зависимост от това имат във функционирането на икономиката.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа генердизюнктивност към понятието за икономически генердизюнктпредмет* (economic
generdisjuncthing) (съкратено от генеративностен дизюнктивностен икономически предмет – generativitical disjunctivitical economic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа генердизюнктивност* (primary
ingrediental economic generdisjunctivity), която е комбинация от първичната
ингредиентна икономическа генеративност* (primary ingrediental economic
generativity) и първичната ингредиентна икономическа дизюнктивност*
(primary ingrediental economic disjunctivity)]. От своя страна органическото
прилагане на ингредиентната икономическа генердизюнктивност към понятието за генердизюнктикономика* (generdisjuncteconomy) (съкратено от генеративностна дизюнктивностна икономика – generativitical disjunctivitical
economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа генердизюнктивност* (organic ingrediental economic generdisjunctivity), която е комбинация от органическата ингредиентна икономическа генеративност* (organic
ingrediental economic generativity) и органическата ингредиентна икономическа дизюнктивност* (organic ingrediental economic disjunctivity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икономическия генердизюнктпредмет според
първичната ингредиентна икономическа генердизюнктивност

Първична ингредиентна икономическа дизюнктивност

Първична
ингредиентна
икономическа
генердизюнктивност
(икономически
генердизюнктпредмет)

Първична ингредиентна икономическа
генеративност
Икономически
генерпредмет

Икономически
генеропредмет

Икономически
генерепредмет

Икономически
генерипредмет

Икономически
генерапредмет

Икономически
дизюнктпредмет

Икономически
генердизюнктпредмет
(дизпредмет;
дизюнктоит)

Икономически
генеродизюнктпредмет
(дизопредмет;
дизюнктинт)

Икономически
генередизюнктпредмет
(дизепредмет;
дизюнктент)

Икономически
генеридизюнктпредмет
(дизипредмет;
дизюнктит)

Икономически
генерадизюнктпредмет
(дизапредмет;
дизюнктат)

Икономически
холистпредмет

Икономически
генерхолистпредмет
(холитпредмет;
холистоит)

Икономически
генерохолистпредмет
(холитопредмет;
холистинт)

Икономически
генерехолистпредмет
(холитепредмет;
холистент)

Икономически
генерихолистпредмет
(холитипредмет;
холистит)

Икономически
генерахолистпредмет
(холитапредмет;
холистат)

Икономически
генероинститпредмет
(инстопредмет;
институинт)

Икономически
генереинститпредмет
(инстепредмет;
институент;
институиращ
предмет)

Икономически
генериинститпредмет
(инстипредмет;
институит;
институиран
предмет)

Икономически
генераинститпредмет
(инстапредмет;
институат)

Икономически
инститпредмет

Икономически
генеринститпредмет
(инстпредмет;
институоит)
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Икономически
органитпредмет

Икономически
генерорганитпредмет
(оргпредмет;
органооит)

Икономически
конститпредмет

Икономически
генерконститпредмет
(констпредмет;
конституоит)

Икономически
имхолистпредмет

Икономически
генеримхолистпредмет
(имхолитпредмет;
имхолистоит)

Икономически
генероорганитпредмет
(оргопредмет;
органоинт)

Икономически
генереорганитпредмет
(оргепредмет;
органоент;
организиращ
предмет)

Икономически
генериорганитпредмет
(оргипредмет;
органоит;
организиран
предмет;
органически
предмет)

Икономически
генераорганитпредмет
(оргапредмет;
органоат)

Икономически
генероконститпредмет
(констопредмет;
конституинт)

Икономически
генереконститпредмет
(констепредмет;
конституент;
конституиращ
предмет)

Икономически
генериконститпредмет
(констипредмет;
конституит;
конституиран
предмет)

Икономически
генераконститпредмет
(констапредмет;
конституат)

ИконоИконоИконоИкономически
мически
мически
мически
генерогенерегенеригенераимхолист- имхолист- имхолист- имхолистпредмет
предмет
предмет
предмет
(имхолито- (имхолите- (имхолити- (имхолитапредмет;
предмет;
предмет;
предмет;
имхолисимхолисимхолисимхолистинт)
тент)
тит)
тат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на генердизюнктикономика според органическата
ингредиентна икономическа генердизюнктивност

Органическа ингредиентна икономическа дизюнктивност

Органическа
ингредиентна
икономическа
генердизюнктивност
(генердизюнктикономика)

Органическа ингредиентна икономическа
генеративност
Генерикономика

Генероикономика

Генереикономика

Генериикономика

Генераикономика

Дизюнктикономика

Генердизюнктикономика
(дизикономика)

Генеродизюнктикономика
(дизоикономика)

Генередизюнктикономика
(дизеикономика)

Генеридизюнктикономика
(дизиикономика)

Генерадизюнктикономика
(дизаикономика)

Холистикономика

Генерхолистикономика
(холитикономика)

Генерохолистикономика
(холитоикономика)

Генерехолистикономика
(холитеикономика)

Генерихолистикономика
(холитиикономика)

Генерахолистикономика
(холитаикономика)

Инститикономика

Генеринститикономика
(инстикономика)

Генероинститикономика
(инстоикономика)

Генереинститикономика
(инстеикономика)

Генериинститикономика
(инстиикономика)

Генераинститикономика
(инстаикономика)

Органитикономика

Генерорганитикономика
(оргикономика)

Генероорганитикономика
(оргоикономика)

Генереорганитикономика
(оргеикономика)

Генериорганитикономика
(оргиикономика)

Генераорганитикономика
(оргаикономика)
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Конститикономика

Генерконститикономика
(констикономика)

Имхолистикономика

Генеримхолистикономика
(имхолитикономика)

Генероконститикономика
(констоикономика)

Генереконститикономика
(констеикономика)

Генериконститикономика
(констиикономика)

Генераконститикономика
(констаикономика)

ГенероГенереГенериГенераимхолист- имхолист- имхолист- имхолистиконоиконоиконоикономика
мика
мика
мика
(имхолито- (имхолите- (имхолити- (имхолитаиконоиконоиконоикономика)
мика)
мика)
мика)

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕДУКТИВНОСТ* (ingrediental
economic deductiveness) – вж. тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕФИНИРУЕМОСТ* (ingrediental
economic definability) (*) – икономически критерий, съобразно с който ингредиентните икономически системи могат да се дефинират и класифицират
според изходната позиция на входните и изходните икономическите ингредиенти на зададената ингредиентна икономическа система, т.е. как те са стуирани по отношение на тези инградиенти (вж. входен икономически ингредиент
и изходен икономически ингредиент); една от разновидностите на ингредиентната икономическа класифицируемост. Различават се функционална и предметна ингредиентна икономическа дефинируемост.
Според функционалната ингредиентна икономическа дефинируемост* (functional ingrediental economic definability) ингредиентните икономически системи се подразделят на произвеждащо-дефинирани и определящо
дефинирани. При произвеждащо-дефинираната ингредиентна икономическа
система посоката на ингредиентното икономическо преобразование (трансформиране) от входното икономическо въздействие (от входния икономически ингредиент) към изходното икономическо въздействие (към изходния икономически ингредиент) съвпада с посоката на трансформиране от определящия
икономически ингредиент (от икономическия детерминант) към производния
икономически ингредиент (към икономическия дериват), където в съществе68
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ното отношение помежду им определящият икономически ингредиент е
първичният, а производният е вторичният. Разновидности на произвеждащодефинираната икономическа система са насочено-дефинираната ингредиентна икономическа система (понятие, приложимо към субстанциалните икономически системи, включително и към нейните разновидности) и експлицитнодефинираната ингредиентна икономическа система (понятие, приложимо
към стратифицираните икономически системи, включително и към нейните
разновидности). При определящо-дефинираната ингредиентна икономическа
система посоката на ингредиентното икономическо преобразование от
входното към изходното икономическо въздействие е обратна на посоката на
трансформиране от определящия към производния икономически ингредиент,
т.е. е противоположна на посоката на същественото отношение помежду им.
Разновидности на определящо-дефинираната икономимеска система са противонасочено-дефинираната ингредиентна икономическа система (понятие,
приложимо към субстанциалните икономически системи, включително и към
нейните разновидности) и имплицитно-дефинирана ингредиентната икономическа система (понятие, приложимо към стратифицираните икономически
системи, включително и към нейните разновидности).
Според предметната ингредиентна икономическа дефинируемост*
(objective ingrediental economic definability) ингредиентните икономически системи се подразделят на начални (начално-дефинирани) и инверсни (инверснодефинирани). Началната ингредиентна икономическа система съвпада със
зададената ингредиентна икономическа система, където последната се конституира съобразно със задачите, които стоят пред научното изследване и научното управление на съответния икономически обект. Това означава, че има
тъждественост както между предметната определеност на входа на началната
и предметната определеност на входа на зададената ингредиентна икономическа система, така и между предметните определености на техните изходи.
Инверсната ингредиентна икономическа система е обратна на зададената ингредиентна икономическа система. Това означава, че, от една страна, има тъждественост между предметната определеност на входа на инверсната и предметната определеност на изхода на зададената ингредиентна икономическа
система, и, от друга, има тъждественост между предметната определеност на
изходана инверсната и предметната определеност на входа на зададената ингредиентна икономическа система. От своя страна както началните, така и инверсните икономически системи могат да бъдат произвеждащо-дефинирани (в
т.ч. насочено-дефинирани и експлицитно-дефинирани) и определящо69
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дефинирани (в т.ч. противонасочено-дефинирани и имплицитно-дефинирани).
Разновидностите на ингредиентната икономическа система, произтичащи от
предметната икономическа дефинируемост, се реализират чрез ингредиентната икономическа обратимост.
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до критерия на ингредиентната икономическа дефинируемост, са приложими по аналогия и към
икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката и
техните производни.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
ингредиентна икономическа дефинируемост се конституират още и съответстващите на последната понятия за ингредиентна консуматорска дефинируемост* (ingrediental consumptionary definability), ингредиентна стопанска дефинируемост* (ingrediental protoeconomic definability), ингредиентна пазарно-икономическа
дефинируемост*
(ingrediental
marketly-economic
definability) и ингредиентна финансово-пазарно-икономическа дефинируемост* (ingrediental financially-marketly-economic definability). Общо за всички
тях е понятието за ингредиентна поддържаща дефинируемост* (ingrediental
sustenance /sustaining/ definability) (за ингредиентна дефинируемост при поддържането).
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ДИЗЮНКТИВНОСТ* (ingrediental
economic disjunctivity) (*) – първичен ингредиентен икономически критерий
(вж. икономическа ингредиентност), според който икономическите предмети
(в т.ч. и икономическите обекти, икономическите системи и икономическите ингредиенти) се класифицират според начина, по който те се обединяват в прехода от частното към общото, и според ролята, която в зависимост от
това имат във функционирането на икономиката.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа дизюнктивност към понятието за икономически дизюнктпредмет поражда следните негови разновидности [т.е. според първичната ингредиентна икономическа
дизюнктивност* (primary ingrediental economic disjunctivity)]:
(1) дюзинктивностен икономически предмет* (disjunctivitical economic
thing) [същото като икономически дизюнктпредмет* (economic disjunctthing)
и като икономически дюзинктит* (economic disjunctite)] [в т.ч. дюзинктивностен икономически обект* (disjunctivitical economic object), дюзинктивностна икономическа система* (disjunctivitical economic system), дюзинктивностен икономически ингредиент* (disjunctivitical economic ingredient) и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------т.н.] – общо понятие за разновидностите на икономическия предмет от гледна
точка на ингредиентната икономическа дизюнктивност (т.е. общо понятие за
холистичностния икономически предмет и имхолистичностния икономически
предмет); той показва наличието на икономическа дизюнктивност; икономически предмет, конституиран в дизюнктикономиката;
(2) цялостностен /холистичностен/ икономически предмет* (wholeness economic thing) [същото като икономически холистпредмет* (economic
wholestthing) и като икономически холистит* (economic wholestite)] [в т.ч.
цялостностен /холистичностен/ икономически обект* (wholeness economic
object), цялостностна /холистичностна/ икономическа система* (wholeness economic system), цялостностен /холистичностен/ икономически ингредиент* (wholeness economic ingredient) и т.н.] – икономически предмет, който показва начина, по който цялостностните икономически предмети (притежаващи свойството на цялостност, на емерджентност) се образуват в прехода
от частното към общото (вж. цялостност на икономическата система); общо
понятие за институционалностния икономически предмет, организационностния икономически предмет и конституционностния икономически предмет;
икономически предмет, конституиран в холистикономиката;
(3) институционалностен икономически предмет* (institutionalitic
economic thing) [същото като икономически инститпредмет* (economic institthing) и като икономически инститит* (economic institite)] [в т.ч. институционалностен икономически обект* (institutionalitic economic object), институционалностна икономическа система* (institutionalitic economic
system), институционалностен икономически ингредиент* (institutionalitic
economic ingredient) и т.н.] – икономически предмет, който показва начина, по
който икономическата институция (която е цялостностен икономически предмет и представлява система от основни икономически правила) се образува в
прехода от частното към общото; икономически предмет, конституиран в инститикономиката;
(4) организационалностен икономически предмет* (organizationalitic
economic thing) [същото като икономически органитпредмет* (economic organitthing) и като икономически органит* (economic organite)] [в т.ч. организационалностен икономически обект* (organizationalitic economic object),
организационалностна икономическа система* (organizationalitic economic
system), организационалностен икономически ингредиент* (organizationalitic economic ingredient) и т.н.] – икономически предмет, който показва начина, по който икономическата организация (която е цялостностен икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмет и представлява система от основни икономически закономерности)
се образува в прехода от частното към общото (като икономическата организация се разглежда като съчетание на икономическа институция и икономическа конституция); икономически предмет, конституиран в органитикономиката;
(5) конституционалностен икономически предмет* (constitutionalitic
economic thing) [същото като икономически конститпредмет* (economic
constitthing) и като икономически конститит* (economic constitite)] [в т.ч.
конституционалностен икономически обект* (constitutionalitic economic
object), конституционалностна икономическа система* (constitutionalitic
economic system), конституционалностен икономически ингредиент* (constitutionalitic economic ingredient) и т.н.] – икономически предмет, който показва начина, по който икономическата конституция (която е цялостностен икономически предмет и представлява система от основни икономически зависимости) се образува в прехода от частното към общото; икономически предмет,
конституиран в конститикономиката;
(6) нецялостностен /нехолистичностен/ икономически предмет* (imwholeness economic thing) [същото като икономически имхолистпредмет*
(economic imwholestthing) и като икономически имхолистит* (economic imwholestite)] [в т.ч. нецялостностен /нехолистичностен/ икономически
обект* (imwholeness economic object), нецялостностна /нехолистичностна/
икономическа система* (imwholeness economic system), нецялостностен
/холистичностен/ неикономически ингредиент* (imwholeness economic
ingredient) и т.н.] – икономически предмет, който показва начина, по който нецялостностните икономически предмети (не притежаващи свойството на цялостност, на емерджентност; т.е. представляващи обикновена съвкупност от
своите части) се образуват в прехода от частното към общото (вж. цялостност
на икономическата система); икономически предмет, конституиран в имхолистикономиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икономическа дизюнктивност към понятието за дизюнктикономика поражда следните негови разновидности [т.е. според органическата ингредиентна икономическа дизюнктивност* (organic ingrediental economic disjunctivity)]:
(1) дизюнктикономика* (disjuncteconomy) (съкратено от и същото като
дюзинктивностна икономика – disjunctivitical economy) – общо понятие за
разновидностите на икономиката от гледна точка на ингредиентната иконо-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа дизюнктивност; икономика, съставена от дизюнктивностни икономически предмети;
(2) холистикономика* (wholesteconomy) (съкратено от и същото като холистичностна /цялостностна/ икономика – wholeness economy) – общо понятие за инститикономика, органитикономика и конститикономика; икономика, съставена от холистичностни /цялостностни/ икономически предмети;
(3) инститикономика* (institeconomy) (съкратено от и същото като институционалностна икономика – institutionalitic economy) – икономика, съставена от институционалностни икономически предмети;
(4) органитикономика* (organiteconomy) (съкратено от и същото като организационалностна икономика – organizationalitic economy) – икономика,
съставена от организационалностни икономически предмети;
(5) конститикономика* (constiteconomy) (съкратено от и същото като
конституционалностна икономика – constitutionalitic economy) – икономика, съставена от конституционалностни икономически предмети;
(6) имхолистикономика* (imwholesteconomy) (съкратено от и същото като имхолистичностна /нецялостностна/ икономика – imwholeness
economy) – икономика, съставена от имхолистичностни /нецялостностни/ икономически предмети.
ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОНОМИЧЕСКА
ДИППРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental economic deeppriority) (същото като ингредиентна икономическа
дълбочинна приоритетност и съкратено от ингредиентна икономическа
дълбочина и ингредиентна икономическа приоритетност) (*) – вторичен
ингредиентен икономически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икономическа дълбочина и
ингредиентна икономическа приоритетност и по този начин разграничава
съвместно (1) икономическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на икономиката и на
нейните разновидности (което е разположение в дълбочина) и (2) степените
на приоритетност на икономическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от икономическия субект.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа дипприоритетност към понятието за икономически дипприопредмет* (economic deeppriothing) (съкратено от дълбочинен приоритетностен икономически предмет – deepness prioritical economic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
73

555

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа дипприоритетност* (primary ingrediental economic deeppriority), която е комбинация от първичната ингредиентна икономическа дълбочина* (primary ingrediental economic deepness) и първичната ингредиентна
икономическа приоритетност* (primary ingrediental economic priority)]. От
своя страна органическото прилагане на ингредиентната икономическа дипприоритетност към понятието за дипприоикономика* (deepprioeconomy)
(съкратено от дълбочинна приоритетностна икономика – deepness
prioritical economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е.
разновидности според органическата ингредиентна икономическа дипприоритетност* (organic ingrediental economic deeppriority), която е комбинация
от органическата ингредиентна икономическа дълбочина* (organic
ingrediental economic deepness) и органическата ингредиентна икономическа
приоритетност* (organic ingrediental economic priority)].
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икономическия дипприопредмет според
първичната ингредиентна икономическа дипприоритетност

Първична ингредиентна икономическа
дълбочина

Първична
ингредиентна
икономическа
дипприоритетност
(икономически
дипприопредмет)

Първична ингредиентна
икономическа приоритетност

Икономически
приопредмет

Икономически
типопредмет

Икономически
копредмет

Икономически
диппредмет

Икономически
дипприопредмет

Икономически
диптипопредмет

Икономически
дипкопредмет

Икономически
инспредмет

Икономически
инсприопредмет

Икономически
инстипопредмет

Икономически
инскопредмет

Икономически
специпредмет

Икономически
специприопредмет

Икономически
специтипопредмет

Икономически
специкопредмет

Икономически
аутспредмет

Икономически
аутсприопредмет

Икономически
аутстипопредмет

Икономически
аутскопредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипприоикономиката според органическата
ингредиентна икономическа дипприоритетност

Органическа ингредиентна икономическа
дълбочина

Органическа
ингредиентна
икономическа
дипприоритетност
(дипприоикономика)

Органическа ингредиентна
икономическа приоритетност
Приоикономика

Типоикономика

Коикономика

Дипикономика

Дипприоикономика

Диптипоикономика

Дипкоикономика

Инсикономика

Инсприоикономика

Инстипоикономика

Инскоикономика

Специикономика

Специприоикономика

Специтипоикономика

Специкоикономика

Аутсикономика

Аутсприоикономика

Аутстипоикономика

Аутскоикономика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОНОМИЧЕСКА
ДИПРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental economic deepresolventness) (същото като ингредиентна икономическа дълбочинна разрешителност и съкратено от ингредиентна икономическа дълбочина и ингредиентна разрешаваща икономическа способност) (*) – вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо
произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икономическа дълбочина и ингредиентна разрешаваща икономическа способност и по
този начин разграничава съвместно (1) икономическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната
страна на икономиката и на нейните разновидности (което е разположение в
дълбочина) и (2) степените на подробност в структурирането на икономическите предмети и на техните разновидности.
Първичното
прилагане
на
ингредиентната
икономическа
дипразрешителност към понятието за икономически дипрезопредмет*
(economic
deepresothing)
(съкратено
от
дълбочинен
разрешаващ
икономически предмет – deepness resolving economic thing) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ни в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа дипразрешителност* (primary ingrediental economic deepresolventness),
която е комбинация от първичната ингредиентна икономическа дълбочина*
(primary ingrediental economic deepness) и първичната ингредиентна разрешаваща икономическа способност* (primary ingrediental resolving economic
power)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икономическа дипразрешителност към понятието за дипрезоикономика*
(deepresoeconomy) (съкратено от дълбочинна разрешаваща икономика –
deepness resolving economy) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа дипразрешителност* (organic ingrediental economic deepresolventness),
която е комбинация от органическата ингредиентна икономическа дълбочина* (organic ingrediental economic deepness) и органическата ингредиентна
разрешаваща икономическа способност* (organic ingrediental resolving
economic power)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икономическия дипрезопредмет според
първичната ингредиентна икономическа дипразрешителност

Първична ингредиентна икономическа
дълбочина

Първична
ингредиентна
икономическа
дипразрешителност
(икономически
дипрезопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща икономическа способност

Икономически
резопредмет

Икономически
тенпредмет

Икономически
ексопредмет

Икономически
диппредмет

Икономически
дипрезопредмет

Икономически
диптенпредмет

Икономически
дипексопредмет

Икономически
инспредмет

Икономически
инсрезопредмет

Икономически
инстенпредмет

Икономически
инсексопредмет

Икономически
специпредмет

Икономически
специрезопредмет

Икономически
специтенпредмет

Икономически
специексопредмет

Икономически
аутспредмет

Икономически
аутсрезопредмет

Икономически
аутстенпредмет

Икономически
аутсексопредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипрезоикономиката според органическата
ингредиентна икономическа дипразрешителност

Органическа ингредиентна икономическа
дълбочина

Органическа
ингредиентна
икономическа
дипразрешителност
(дипрезоикономика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща икономическа способност
Резоикономика

Теникономика

Ексоикономика

Дипикономика

Дипрезоикономика

Диптеникономика

Дипексоикономика

Инсикономика

Инсрезоикономика

Инстеникономика

Инсексоикономика

Специикономика

Специрезоикономика

Специтеникономика

Специексоикономика

Аутсикономика

Аутсрезоикономика

Аутстеникономика

Аутсексоикономика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОНОМИЧЕСКА
ДИПЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental economic deepsensitivity) (същото като ингредиентна икономическа дълбочинна чувствителност и съкратено от ингредиентна икономическа дълбочина и ингредиентна структурна икономическа чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо
произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икономическа дълбочина и ингредиентна структурна икономическа чувствителност и по
този начин разграничава съвместно (1) икономическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната
страна на икономиката и на нейните разновидности (което е разположение в
дълбочина) и (2) степените на структурната чувствителност на икономическите предмети към външните въздействия.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа дипчувствителност към понятието за икономически дипсенсипредмет* (economic
deepsensithing) (съкратено от дълбочинен сенситивностен икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмет – deepness sensitivitical economic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа дипчувствителност* (primary ingrediental economic
deepsensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна икономическа дълбочина* (primary ingrediental economic deepness) и първичната ингредиентна структурна икономическа чувствителност* (primary
ingrediental structural economic sensitivity)]. От своя страна органическото
прилагане на ингредиентната икономическа дипчувствителност към понятието за дипсенсиикономика* (deepsensieconomy) (съкратено от дълбочинна
сенситивностна икономика – deepness sensitivitical economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа дипчувствителност* (organic ingrediental
economic deepsensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна икономическа дълбочина* (organic ingrediental economic deepness) и органическата ингредиентна структурна икономическа чувствителност*
(organic ingrediental structural economic sensitivity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икономическия дипсенсипредмет според
първичната ингредиентна икономическа дипчувствителност

Първична ингредиентна икономическа
дълбочина

Първична
ингредиентна
икономическа
дипчувствителност
(икономически
дипсенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икономическа чувствителност

Икономически
сенсипредмет

Икономически
фундпредмет

Икономически
конструпредмет

Икономически
диппредмет

Икономически
дипсенсипредмет

Икономически
дипфундпредмет

Икономически
дипконструпредмет

Икономически
инспредмет

Икономически
инссенсипредмет

Икономически
инсфундпредмет

Икономически
инсконструпредмет

Икономически
специпредмет

Икономически
специсенсипредмет

Икономически
специфундпредмет

Икономически
специконструпредмет

Икономически
аутспредмет

Икономически
аутссенсипредмет

Икономически
аутсфундпредмет

Икономически
аутсконструпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипсенсиикономиката според органическата
ингредиентна икономическа дипчувствителност

Органическа ингредиентна икономическа дълбочина

Органическа
ингредиентна
икономическа
дипчувствителност
(дипсенсиикономика)

Органическа ингредиентна структурна
икономическа чувствителност
Сенсиикономика

Фундикономика

Конструикономика

Дипикономика

Дипсенсиикономика

Дипфундикономика

Дипконструикономика

Инсикономика

Инссенсиикономика

Инсфундикономика

Инсконструикономика

Специикономика

Специсенсиикономика

Специфундикономика

Специконструикономика

Аутсикономика

Аутссенсиикономика

Аутсфундикономика

Аутсконструикономика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ДЪЛБОЧИНА* (ingrediental
economic deepness) (*) – първичен ингредиентен икономически критерий, който разграничава икономическите предмети (в т.ч. и икономическите обекти,
икономическите системи и икономическите ингредиенти) според мястото,
което те заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна
на икономиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина). Той е една от разновидностите на ингредиентното икономическо разположение. Ингредиентната икономическа дълбочина е частен случай на ингредиентната форномическа дълбочина. (Вж. ингредиентно икономическо
състояние.)
Органическото прилагане на ингредиентната икономическа дълбочина
към понятието за дипикономика поражда следните негови разновидности [т.е.
разновидности според органическата ингредиентна икономическа дълбочина* (organic ingrediental economic deepness)]:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) дипикономика* (deepeconomy) [съкратено от и същото като дълбочинна икономика* (deepness economy)] – общо понятие за разновидностите на
дипикономиката от гледна точка на ингредиентното икономическа дълбочина;
(2) инсикономика* (inseconomy) [същото като инсайдерна /вътрешна/
икономика* (inside economy)] – диалектическо понятие за дипикономика, която е вътрешната страна (дълбочинната страна) на дадена обособена икономика
(на дадена икономическа система) и която въздейства върху околната
(външната) среда опосрествано чрез своята външна страна (респ. чрез
външната страна на обособената икономика, на обособената система); значими
нейни разновидности са икономическата същност, икономическото
съдържание и икономическата субстранция;
(3) специикономика* (specieconomy) [същото като специална /особена/
икономика* (special economy)] – диалектическо понятие за дипикономика,
която е особената страна (преобразуваща страна) на дадена обособена икономика (на дадена икономическа система) и която взаимодейства с вътрешната и
външната страна на системата (с инсикономиката и с аутсикономиката); тя се
състои от отделни компоненти на двете страни, между които има взаимодействие и взаимно проникване и съдейства за трансформирането на инсикономиката в аутсикономика;
(4) аутсикономика* (outseconomy) [същото като аутсайдерна /външна/
икономика* (outside economy)] – диалектическо понятие за дипикономика,
която е външната страна (повърхностната страна) на дадена обособена икономика (на дадена икономическа система) и която въздейства върху околната
(външната) среда непосредствено; значими нейни разновидности са икономическото явление, икономическата форма и икономическата суперстанта.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа дълбочина
към понятието за икономически диппредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа дълбочина* (primary ingrediental economic deepness)]:
(1) икономически диппредмет* (economic deepthing) [съкратено от и същото като дълбочинен икономически предмет* (deepness economic thing)] –
общо понятие за разновидностите на икономическия диппредмет от гледна
точка на ингредиентната икономическа дълбочина;
(2) икономически инспредмет* (economic insthing) [съкратено от и същото като инсайдерен /вътрешен/ икономически предмет* (inside economic
thing)] – икономически предмет, конституиран в инсикономиката;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) икономически специпредмет* (economic specithing) [съкратено от и
същото като специален /особен/ икономически предмет* (special economic
thing)] – икономически предмет, конституиран в специикономиката;
(4) икономически аутспредмет* (economic outsthing) [съкратено от и
същото като аутсайдерен /външен/ икономически предмет* (outside
economic thing)] – икономически предмет, конституиран в аутсикономиката.
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до разгледания в тази
статия ингредиентен икономически критерий, са приложими по аналогия и
към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката
и техните производни.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗРЯЛОСТ* (ingrediental economic
ripeness) (*) – първичен ингредиентен икономически критерий, който според
степента на зрялост на икономиката [и на нейните разновидности (както и на
икономическите предмети и на техните разновидности)] разграничава (вж. периоди и етапи на субномиката) следните нейни части (и едновременно с това
разновидности):
(1) неразвита част (или още примитивна част) на икономиката (като общо
понятие на нейните производни и разновидности), наречена икоприномика
(ecoprinomy) [съкратено от и същото като примитивна икономика* (primitive
economy)] – тя съдържа само задължителните за нейната определеност фази
на възпроизводството, без да включва следващи, по-висши възпроизводствени
фази (които по-висши фази от своя страна формират развитата част на икономиката); тези задължителни възпроизводствени фази са икономическото потребление, икономическото производство и икономическото разпределение;
(2) развита част на икономиката (като общо понятие на нейните производни и разновидности), наречена икодевеномика (ecodevenomy) [съкратено
от и същото като развита икономика* (developed economy)] – тя съдържа само по-висшите възпроизводствени фази, стоящи след и извън задължителните за нейната определеност фази на възпроизводството (които задължителни
фази от своя страна формират примитивната част на икономиката); такива повисши възпроизводствени фази са икономическата размяна и финансовата
размяна.
Общото понятие за икоприномиката и икодевеномиката е риикономиката* (rieconomy) [съкратено от и същото като зрелостна икономика* (ripeness
economy)]. Обединението на икоприномиката и икодевеномиката образува
икономиката в нейната цялост. Ингредиентната икономическа зрялост е час84
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тен случай на ингредиентната форномическа зрялост. Конституирането на
понятията за риикономика, икоприномика и икодевеномика е резултат от органическото прилагане на ингредиентната икономическа зрялост [т.е. според органическата ингредиентна икономическа зрялост* (organic
ingrediental economic ripeness)].
На горната класификация, изведна въз основа на ингредиентната икономическа зрялост, отговаря съответна класификация, получена в резултат на
нейното първично прилагане към понятието за риикономически предмет [т.е.
според първичната ингредиентна икономическа зрялост* (primary
ingrediental economic ripeness)]:
(1) Риикономически предмет* (rieconomic thing) – общо понятие за
икоприномически предмет и икодевеномически предмет;
(2) Икоприномически предмет* (ecoprinomic thing) – икономически
предмет, конституиран в условията на икоприномиката;
(2) Икодевеномически предмет* (ecodevenomic thing) – икономически
предмет, конституиран в условията на икодевеномиката.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗРАЗИМОСТ* (ingrediental
economic expressibleness) (*) – икономически критерий за класифициране на
икономическите системи (наричани ингредиентни икономически системи) в
зависимост от начина, по който са изразени (описани, представени, в т.ч. и измерени) техните икономически ингредиенти; един от критериите на ингредиентната икономическа класифицируемост. Изразените по различен начин
икономически системи изпълняват ролята на различни икономически страти
(равнища) в същностно-стратифицираните икономически системи от повисок ранг (в т.ч. и в елементарните същностно-стратифицирани икономически системи от такъв ранг) (вж. и същностно-стратифицирана икономика).
Според ингредиентната икономическа изразимост разновидности на икономическата система са ценностната икономическа система, специфичната икономическа система, трудовата икономическа система, продуктовопаричната икономическа система, символно-паричната икономическа система, ликвидната икономическа система (виртуалната икономическа система),
паричната икономическа система, номиналната икономическа система, натуралната икономическа система, предметната икономическа система, реалната икономическа система, осезаемата икономическа система, неосезаемата икономическа система, трансценденталната икономическа система други. Всички те могат да бъдат както феноменни икономически системи (с изк85
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лючение на ценностната), така и същностни икономически системи. Освен
това всяка една от тях може да бъде субстанциална икономическа система,
ресурсно-субстанциална икономическа система или възпроизводствена икономическа система, а в рамките на последната да бъде възпроизводствена фазова икономическа система (в т.ч. и производствена икономическа система,
разменна икономическа система, разпределителна икономическа система и
потребителна икономическа система).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
ингредиентна икономическа изразимост се конституират още и съответстващите на последната понятия за ингредиентна консуматорска изразимост*
(ingrediental consumptionary expressibleness), ингредиентна стопанска изразимост* (ingrediental protoeconomic expressibleness), ингредиентна пазарноикономическа изразимост* (ingrediental marketly-economic expressibleness) и
ингредиентна финансово-пазарно-икономическа изразимост* (ingrediental
financially-marketly-economic expressibleness). Общо за всички тях е понятието
за ингредиентна поддържаща изразимост* (ingrediental sustenance
/sustaining/ expressibleness) (за ингредиентна изразимост при поддържането).
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ИМПАКТНОСТ* (ingrediental
economic impactness) (*) – наличие при икономическите системи (наричани
ингредиентни икономически системи) на външни връзки на икономическата
система (същото като външни икономически въздействия, в т.ч. входни и изходни икономически въздействия); взаимозависимост на функционирането на
ингредиентната икономическа система с околната среда; една от съставките на
ингредиентната икономическа атрибутивност (вж. икономическа ингредиентност). Това означава, че системата се характеризира с наличието и въздействието на входни икономически ингредиенти (представляващи входното
икономическо богатство) и изходни икономически ингредиенти (представляващи изходното икономическо богатство) [това са двата типа икономически
ингредиенти (представляващи икономическото богатство изобщо)].
При съвместното прилагане на ингредиентната икономическа импактност
и ингредиентната икономическа обратимост (последната е единият от двата
критерия на ингредиентната икономическа класифицируемост) се конституират някои разновидности на ингредиентната икономическа импактност. Те са
зададената ингредиентна икономическа импактност, началната ингредиентна икономическа импактност и инверсната ингредиентна икономическа
импактност. При съвместното прилагане на ингредиентната икономическа
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------импактност и ингредиентната икономическа абстрахируемост (последната е
другият от двата критерия на ингредиентната икономическа класифицируемост) се конституират други разновидности на ингредиентната икономическа
импактност. Те са абстрактната ингредиентна икономическа импактност,
конкретната ингредиентна икономическа импактност, субстанциалната ингредиентна икономическа импактност, ресурсно-субстанциалната ингредиентна икономическа импактност, възпроизводствената ингредиентна икономическа импактност, стратификационната ингредиентна икономическа
импактност, същностно-стратификационната ингредиентна икономическа
импактност, същностно-стратификационната възпроизводствена ингредиентна икономическа импактност и други.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
ингредиентната икономическа импактност се конституират още и съответстващите й понятия за ингредиентна консуматорска импактност*
(ingrediental consumptionary impactness), ингредиентна стопанска импактност* (ingrediental protoeconomic impactness), ингредиентна пазарноикономическа импактност* (ingrediental marketly-economic impactness) и ингредиентна финансово-пазарно-икономическа импактност* (ingrediental
financially-marketly-economic impactness). Общо за всички тях е понятието за
ингредиентна поддържаща импактност* (ingrediental sustenance /sustaining/
impactness) (ингредиентна импактност при поддържането).
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ИМПАКТНОСТ (ingrediental
economic impactness) (ки) – във:
абстрактна ингредиентна икономическа импактност;
възпроизводствена ингредиентна икономическа импактност;
зададена ингредиентна икономическа импактност;
инверсна ингредиентна икономическа импактност;
ингредиентна икономическа импактност;
конкретна ингредиентна икономическа импактност;
начална ингредиентна икономическа импактност;
ресурсно-субстанциална ингредиентна икономическа импактност;
стратификационна ингредиентна икономическа импактност;
субстанциална ингредиентна икономическа импактност;
същностно-стратификационната възпроизводствена ингредиентна икономическа импактност;
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностно-стратификационна ингредиентна икономическа импактност.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ИСТИННОСТ* (ingrediental
economic veracity) (*) – ингредиентен икономически критерий (вж. ингредиентен икономически подход), който разграничава различните степени на реализация на икономическата истинност и който разграничава различните степени на адекватност на икономическия предмет с икономическата истина;
икономическа характеристика, която интерпретира и представя даден икономически предмет като истинен икономически предмет. Според този критерий основните степени на реализация на икономическата истинност са: икономическа необходимост, икономическа действителност, икономическа достоверност, икономическа възможност, икономическа тенденция, икономическа случайност, икономическа закономерност, икономическа вероятностност, икономическа осъществимост, икономическа осъщественост, както и
самата икономическа истинност. Според същия критерий различните степени
на адекватност на икономическия предмет с икономическата истина са: необходим икономически предмет (required /requisite/ economic thing), действителен икономически предмет (real economic thing), достоверен икономически предмет (trustworthy economic thing), възможен икономически предмет
(possible economic thing), трендов икономически предмет (tend economic
thing), случаен /случайностен/ икономически предмет (accidental economic
thing), закономерен икономически предмет (regular economic thing), вероятностен икономически предмет (probability economic thing), осъществим
икономически предмет (feasible economic thing), осъществен икономически
предмет (implementary economic thing), истинностен икономически предмет (veracious economic thing).
На фиг. 1 са показани разновидностите на субномическата истинност
(subnomic veracity) едновременно според ингредиентната икономическа истинност и периодния възпроизводствен обхват на поддържането. Те демонстрират степените на реализация на субномическата истинност при различните
периоди на общественото развитие (вж. периоди и етапи на субномиката). По
силата същите класификационни ингредиентни икономически критерии на
фиг. 2 са показани разновидностите на периодната субномика. От своя страна
те демонстрират степените на истинностната субномика при различните периоди на общественото развитие.
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическата истинност едновременно според ингредиентната икономическа истинност и периодния възпроизводствен обхват на
поддържането (степени на реализация на субномическата истинност при различните
периоди на общественото развитие)
Субномическа
истинност

Консуномическа
истинност

Прономическа
истинност

Икономическа
истинност

Ексномическа
истинност

Финомическа
истинност

Субномическа
необхоходимост

Консуномическа
необхоходимост

Прономическа
необхоходимост

Икономическа
необхоходимост

Ексномическа
необхоходимост

Финомическа
необхоходимост

Субномическа
действителност

Консуномическа
действителност

Прономическа
действителност

Икономическа
действителност

Ексномическа
действителност

Финомическа
действителност

Субномическа
достоверност

Консуномическа
достоверност

Прономическа
достоверност

Икономическа
достоверност

Ексномическа
достоверност

Финомическа
достоверност

Субномическа
възможност

Консуномическа
възможност

Прономическа
възможност

Икономическа
възможност

Ексномическа
възможност

Финомическа
възможност

Субномическа
тенденция

Консуномическа
тенденция

Прономическа
тенденция

Икономическа
тенденция

Ексномическа
тенденция

Финомическа
тенденция

Субномическа
случайност

Консуномическа
случайност

Прономическа
случайност

Икономическа
случайност

Ексномическа
случайност

Финомическа
случайност

Субномическа
закономерност

Консуномическа
закономерност

Прономическа
закономерност

Икономическа
закономерност

Ексномическа
закономерност

Финомическа
закономерност
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субномическа
вероятностност

Консуномическа
вероятностност

Прономическа
вероятностност

Икономическа
вероятностност

Ексномическа
вероятностност

Финомическа
вероятностност

Субномическа
осъществимост

Консуномическа
осъществимост

Прономическа
осъществимост

Икономическа
осъществимост

Ексномическа
осъществимост

Финомическа
осъществимост

Субномическа
осъщественост

Консуномическа
осъщественост

Прономическа
осъщественост

Икономическа
осъщественост

Ексномическа
осъщественост

Финомическа
осъщественост
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на субномиката едновременно според ингредиентната икономическа
истинност и периодния възпроизводствен обхват на поддържането (степени на истинностната
субномика при различните периоди на общественото развитие)
Истинностна
субномика
(верасубномика)

Истинностна Истинностна Истинностна Истинностна Истинностна
консуномика
прономика
икономика
ексномика
финомика
(вера(вера(вера(вера(вераконсуномика) прономика) икономика)
ексномика)
финомика)

Необходима
субномика
(реквисубномика)

Необходима
консуномика
(реквиконсуномика)

Необходима
прономика
(реквипрономика)

Необходима
икономика
(реквиикономика)

Необходима
ексномика
(реквиексномика)

Необходима
финомика
(реквифиномика)

Действителна
субномика
(реалсубномика)

Действителна
консуномика
(реалконсуномика)

Действителна
прономика
(реалпрономика)

Действителна
икономика
(реаликономика)

Действителна
ексномика
(реалексномика)

Действителна
финомика
(реалфиномика)

Достоверна
субномика
(трастсубномика)

Достоверна
консуномика
(трастконсуномика)

Достоверна
прономика
(трастпрономика)

Достоверна
икономика
(трастикономика)

Достоверна
ексномика
(трастексномика)

Достоверна
финомика
(трастфиномика)

Възможна
субномика
(посисубномика)

Възможна
консуномика
(посиконсуномика)

Възможна
прономика
(посипрономика)

Възможна
икономика
(посиикономика)

Възможна
ексномика
(посиексномика)

Възможна
финомика
(посифиномика)

Трендова
субномика
(тендсубномика)

Трендова
консуномика
(тендконсуномика)

Трендова
прономика
(тендпрономика)

Трендова
икономика
(тендикономика)

Трендова
ексномика
(тендексномика)

Трендова
финомика
(тендфиномика)

Случайна
субномика
(асцисубномика)

Случайна
консуномика
(асциконсуномика)

Случайна
прономика
(асципрономика)

Случайна
икономика
(асциикономика)

Случайна
прономика
(асциексномика)

Случайна
прономика
(асцифиномика)

Закономерна
субномика
(регусубномика)

Закономерна
консуномика
(регуконсуномика)

Закономерна
прономика
(регупрономика)

Закономерна
икономика
(регуикономика)

Закономерна
ексномика
(регуексномика)

Закономерна
финомика
(регуфиномика)
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Вероятностна
субномика
(пробасубномика)

Вероятностна
консуномика
(пробаконсуномика)

Вероятностна
прономика
(пробапрономика)

Вероятностна
икономика
(пробапрономика)

Вероятностна
ексномика
(пробапрономика)

Вероятностна
ексномика
(пробапрономика)

Осъществима
субномика
(фиесубномика)

Осъществима
консуномика
(фиеконсуномика)

Осъществима
прономика
(фиепрономика)

Осъществима
икономика
(фиеикономика)

Осъществима
ексномика
(фиеексномика)

Осъществима
финомика
(фиефиномика)

Осъществена
субномика
(имплесубномика)

Осъществена
консуномика
(имплеконсуномика)

Осъществена
прономика
(имплепрономика)

Осъществена
икономика
(имплеикономика)

Осъществена
ексномика
(имплеексномика)

Осъществена
ексномика
(имплеексномика)

На фиг. 3 са показани разновидностите на субприномическата истинност (subprinomic veracity) едновременно според ингредиентната икономическа истинност и етапния възпроизводствен обхват на поддържането. Те
демонстрират степените на реализация на субномическата истинност при различните етапи на общественото развитие (вж. периоди и етапи на субномиката). По силата същите класификационни ингредиентни икономически критерии на фиг. 4 са показани разновидностите на етапната субномика (на субприномиката). От своя страна те демонстрират степените на истинностната субприномика при различните етапи на общественото развитие.
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на субприномическата истинност едновременно според ингредиентната икономическа истинност и етапния възпроизводствен обхват на поддържането (степени на реализация на субприномическата истинност при различните етапи на
общественото развитие)
Субприномическа
истинност

Консуприномическа
истинност

Проприномическа
истинност

Икоприномическа
истинност

Експриномическа
истинност

Фиприномическа
истинност

Субприномическа
необхоходимост

Консуприномическа
необхоходимост

Проприномическа
необхоходимост

Икоприномическа
необхоходимост

Експриномическа
необхоходимост

Фиприномическа
необхоходимост

Субприномическа
действителност

Консуприномическа
действителност

Проприномическа
действителност

Икоприномическа
действителност

Експриномическа
действителност

Фиприномическа
действителност

Субприномическа
достоверност

Консуприномическа
достоверност

Проприномическа
достоверност

Икоприномическа
достоверност

Експриномическа
достоверност

Фиприномическа
достоверност

Субприномическа
възможност

Консуприномическа
възможност

Проприномическа
възможност

Икоприномическа
възможност

Експриномическа
възможност

Фиприномическа
възможност

Субприномическа
тенденция

Консуприномическа
тенденция

Проприномическа
тенденция

Икоприномическа
тенденция

Експриномическа
тенденция

Фиприномическа
тенденция

Субприномическа
случайност

Консуприномическа
случайност

Проприномическа
случайност

Икоприномическа
случайност

Експриномическа
случайност

Фиприномическа
случайност

Субприномическа
закономерност

Консуприномическа
закономерност

Проприномическа
закономерност

Икоприномическа
закономерност

Експриномическа
закономерност

Фиприномическа
закономерност

93

575

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субприномическа
вероятностност

Консуприномическа
вероятностност

Проприномическа
вероятностност

Икоприномическа
вероятностност

Експриномическа
вероятностност

Фиприномическа
вероятностност

Субприномическа
осъществимост

Консуприномическа
осъществимост

Проприномическа
осъществимост

Икоприномическа
осъществимост

Експриномическа
осъществимост

Фиприномическа
осъществимост

Субприномическа
осъщественост

Консуприномическа
осъщественост

Проприномическа
осъщественост

Икоприномическа
осъщественост

Експриномическа
осъщественост

Фиприномическа
осъщественост
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Разновидности на субприномиката едновременно според ингредиентната икономическа истинност и етапния възпроизводствен обхват на поддържането (степени на истинностната
субприномика при различните етапи на общественото развитие)
Истинностна
субприномика
(верасубприномика)

Истинностна
консуприномика
(вераконсуприномика)

Истинностна Истинностна Истинностна Истинностна
проприикоприексприфиприномика
номика
номика
номика
(верапро(вераико(вераекс(верафиприномика) приномика) приномика) приномика)

Необходима
субприномика
(реквисубприномика)

Необходима
консуприномика
(реквиконсуприномика)

Необходима
проприномика
(реквипроприномика)

Необходима
икоприномика
(реквиикоприномика)

Необходима
експриномика
(реквиексприномика)

Необходима
фиприномика
(реквифиприномика)

Действителна
субприномика
(реалсубприномика)

Действителна
консуприномика
(реалконсуприномика)

Действителна
проприномика
(реалпроприномика)

Действителна
икоприномика
(реаликоприномика)

Действителна
експриномика
(реалекспрономика)

Действителна
фиприномика
(реалфиприномика)

Достоверна
субприномика
(трастсубприномика)

Достоверна
консуприномика
(трастконсуприномика)

Достоверна
проприномика
(трастпроприномика)

Достоверна
икоприномика
(трастикоприномика)

Достоверна
експриномика
(трастексприномика)

Достоверна
фиприномика
(трастфиприномика)

Възможна
субприномика
(посисубприномика)

Възможна
консуприномика
(посиконсуприномика)

Възможна
проприномика
(посипроприномика)

Възможна
икосуприномика
(посиприприномика)

Възможна
екссуприномика
(посиексприномика)

Възможна
фиприномика
(посифиприномика)

Трендова
субприномика
(тендсубприномика)

Трендова
консуприномика
(тендконсуприномика)

Трендова
приприномика
(тендпроприномика)

Трендова
икоприномика
(тендикоприномика)

Трендова
експриномика
(тендексприномика)

Трендова
фиприномика
(тендфиприномика)
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Случайна
субприномика
(асцисубприномика)

Случайна
консуприномика
(асциконсуприномика)

Случайна
проприномика
(асципроприномика)

Случайна
икоприномика
(асциикоприномика)

Случайна
експриномика
(асциексприномика)

Случайна
фиприномика
(асцифиприномика)

Закономерна
субприномика
(регусубприномика)

Закономерна
консуприномика
(регуконсуприномика)

Закономерна
проприномика
(регупроприномика)

Закономерна
икоприномика
(регуикоприномика)

Закономерна
експриномика
(регуексприномика)

Закономерна
фиприномика
(регуфиприномика)

Вероятностна
субприномика
(пробасубприномика)

Вероятностна
консуприномика
(пробаконсуприномика)

Вероятностна
проприномика
(пробапроприномика)

Вероятностна
икоприномика
(пробаикоприномика)

Вероятностна
експриномика
(пробаексприномика)

Вероятностна
фиприномика
(пробафиприномика)

Вероятностна
субприномика
(пробасубприномика)

Вероятностна
консуприномика
(пробаконсуприномика)

Вероятностна
проприномика
(пробапроприномика)

Вероятностна
икоприномика
(пробаикоприномика)

Вероятностна
експриномика
(пробаексприномика)

Вероятностна
фиприномика
(пробафиприномика)

Осъществена
субприномика
(имплесубприномика)

Осъществена
консуприномика
(имплеконсуприномика)

Осъществена
проприномика
(имплепроприномика)

Осъществена
икоприномика
(имплеикоприномика)

Осъществена
експриномика
(имплеексприномика)

Осъществена
фиприномика
(имплефиприномика)

Всички горепосочени твърдения и класификации, отнасящи се до ингредиентна икономическа истинност, са приложими по аналогия и към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката и техните производни, както и към субномиката, нейните разновидности и техните
производни.
ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОНОМИЧЕСКА
КЛАСИФИЦИРУЕМОСТ*
(ingrediental economic classifiableness) (*) – възможност и способност на икономическите системи (наричани ингредиентни икономически системи) да се
класифицират в групи и по видове в зависимост от различни икономически
критерии, основани върху принципа на икономическата ингредиентност;
една от двете основни форми на проявление на икономическата ингредиент96
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност (другата основна форма е ингредиентната икономическа атрибутивност). Сред по-значимите критерии от този тип се открояват ингредиентната
икономическа обратимост, ингредиентната икономическа абстрахируемост,
ингредиентната същностна икономическа стратификационност, ингредиентната съдържателна икономическа стратификационност, ингредиентната
същинностна икономическа стратификационност, ингредиентната икономическа изразимост, ингредиентната икономическа възпроизводственост,
ингредиентната икономическа равнищност, ингредиентната общностна
икономическа обхватност, ингредиентната икономическа акумулативност,
ингредиентната икономическа дефинируемост и други.
Според критерия на ингредиентната икономическа обратимост ингредиентните икономически системи се класифицират в зависимост от посоката на
въздействие между двата типа икономически ингредиенти (входния икономически ингредиент и изходния икономически ингредиент) на някаква зададена
ингредиентна икономическа система. Когато икономическото въздействие се
конституира и се проследява в посока от входния към изходния ингредиент на
зададената ингредиентна икономическа система, е налице начална ингредиентна икономическа система, а когато икономическото въздействие се конституира и се проследява в посока от изходния към входния ингредиент на зададената ингредиентна икономическа система, е налице инверсна ингредиентна
икономическа система. Според критерия на ингредиентната икономическа абстрахируемост ингредиентните икономически системи се класифицират на абстрактна ингредиентна икономическа система (обща ингредиентна икономическа система) и конкретни икономически системи. От своя страна сред
разновидностите, на които се класифицират конкретните икономически системи, се открояват най-вече субстанциалните икономически системи и стратифицираните икономически системи. Те могат да се разглеждат като разновидности на абстрактната ингредиентна икономическа система. В рамките на
субстанциалните икономически системи се конституират ресурсносубстанциалните икономически системи, а в рамките на последните – възпроизводствените икономически системи. В рамките на стратифицираните икономически системи се открояват същностно-стратифицираните икономически системи, съдържателно-стратифицираните икономически системи*
(contentially-stratified /intensionally-stratified/ economic systems), качественостратифицираните
икономически
системи*
(qualitatively-stratified
economic systems), общностно-стратифицираните икономически системи,
акумулативно-стратифицираните икономически системи и други. Когато
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентната икономическа система е съвместно възпроизводствена и същностно-стратифицирана, тя се определя като същностно-стратифицирана
възпроизводствена икономическа система.
Прилагането на критерия на ингредиентната икономическа абстрахируемост към ингредиентната икономическа обратимост поражда следните нейни
разновидности: абстрактна ингредиентна икономическа обратимост, конкретна ингредиентна икономическа обратимост, субстанциална ингредиентна икономическа обратимост, ресурсно-субстанциална ингредиентна икономическа обратимост, възпроизводствена ингредиентна икономическа обратимост, стратификационна ингредиентна икономическа обратимост, същностно-стратификационна ингредиентна икономическа обратимост, същностно-стратификационна възпроизводствена ингредиентна икономическа
обратимост. От своя страна, прилагането на критерия на ингредиентната
икономическа обратимост към ингредиентната икономическа абстрахируемост
поражда следните нейни разновидности: зададена ингредиентна икономическа
абстрахируемост, начална ингредиентна икономическа абстрахируемост и
инверсна ингредиентна икономическа абстрахируемост.
Относно това какви икономически системи се конституират при прилагането на критериите на ингредиентната същностна икономическа стратификационност, ингредиентната съдържателна икономическа стратификационност,
ингредиентната същинностна икономическа стратификационност, ингредиентната икономическа изразимост, ингредиентната икономическа възпроизводственост, ингредиентната икономическа равнищност, ингредиентната общностна икономическа обхватност, ингредиентната икономическа акумулативност
вж. икономическа ингредиентност.
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до критерия на ингредиентната икономическа класихицируемост, са приложими по аналогия и
към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката
и техните производни.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
ингредиентната икономическа класифицируемост се конституират още и съответстващите й понятия за ингредиентна консуматорска класифицируемост* (ingrediental consumptionary classifiableness), ингредиентна стопанска
класифицируемост* (ingrediental protoeconomic classifiableness), ингредиентна пазарно-икономическа класифицируемост* (ingrediental marketlyeconomic classifiableness) и ингредиентна финансово-пазарно-икономическа
класифицируемост*
(ingrediental
financially-marketly-economic
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------classifiableness). Общо за всички тях е понятието за ингредиентна поддържаща класифицируемост* (ingrediental sustenance /sustaining/ classifiableness)
(за ингредиентна класифицируемост при поддържането).
ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОНОМИЧЕСКА
ЛОКАПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental economic locapriority) (същото като ингредиентна икономическа
локалностна приоритетност и съкратено от ингредиентно икономическо
разположение и ингредиентна икономическа приоритетност) (*) – вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо произведение
(конюнкция) от първичните критерии ингредиентно икономическо разположение и ингредиентна икономическа приоритетност и по този начин разграничава съвместно (1) икономическите предмети според мястото, което заемат във
взаимоотношението между вътрешното и външното пространство на икономиката и на нейните разновидности и (2) степените на приоритетност на икономическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от
икономическия субект. Затова едни от нейните разновидности са ингредиентната икономическа позиприоритетност и ингредиентната икономическа
дипприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа локаприоритетност към понятието за икономически локаприопредмет* (economic locapriothing) (съкратено от локален приоритетностен икономически предмет – local prioritical economic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа локаприоритетност* (primary ingrediental economic locapriority),
която е комбинация от първичното ингредиентно икономическо разположение* (primary ingrediental economic location) и първичната ингредиентна
икономическа приоритетност* (primary ingrediental economic priority)].
Икономическият локаприопредмет е общо понятие за икономическия позиприопредмет и икономическия дипприопредмет. От своя страна органическото
прилагане на ингредиентната икономическа локаприоритетност към понятието за локаприоикономика* (locaprioeconomy) (съкратено от локална приоритетностна икономика – local prioritical economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа локаприоритетност* (organic ingrediental
economic locapriority), която е комбинация от органическото ингредиентно
икономическо разположение* (organic ingrediental economic location) и органическата ингредиентна икономическа приоритетност* (organic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ingrediental economic priority)]. Локаприоикономиката е общо понятие за позиприоикономиката и дипприоикономиката.

100

582

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икономическия локаприопредмет според
първичната ингредиентна икономическа локаприоритетност

Първично ингредиентно икономическо
разположение

Първична
ингредиентна
икономическа
локаприоритетност
(икономически
локаприопредмет)

Първична ингредиентна
икономическа приоритетност

Икономически
приопредмет

Икономически
типопредмет

Икономически
копредмет

Икономически
локапредмет

Икономически
локаприопредмет

Икономически
локатипопредмет

Икономически
локакопредмет

Икономически
интерпредмет

Икономически
интерприопредмет

Икономически
интертипопредмет

Икономически
интеркопредмет

Икономически
медипредмет

Икономически
медиприопредмет

Икономически
медитипопредмет

Икономически
медикопредмет

Икономически
екстерпредмет

Икономически
екстерприопредмет

Икономически
екстертипопредмет

Икономически
екстеркопредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локаприоикономиката според органическата
ингредиентна икономическа локаприоритетност

Органическо
ингредиентно
икономическо
разположение

Органическа
ингредиентна
икономическа
локаприоритетност
(локаприоикономика)

Органическа ингредиентна
икономическа приоритетност
Приоикономика

Типоикономика

Коикономика

Локаикономика

Локаприоикономика

Локатипоикономика

Локакоикономика

Интерикономика

Интерприоикономика

Интертипоикономика

Интеркоикономика

Медиикономика

Медиприоикономика

Медитипоикономика

Медикоикономика

Екстерикономика

Екстерприоикономика

Екстертипоикономика

Екстеркоикономика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЛОКАРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental economic locaresolventness) (същото като ингредиентна икономическа локалностна разрешителност и съкратено от ингредиентно икономическо разположение и ингредиентна разрешаваща икономическа способност) (*) – вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентно икономическо разположение и ингредиентна разрешаваща икономическа способност и по този начин разграничава съвместно (1) икономическите предмети
според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешното и
външното пространство на икономиката и на нейните разновидности и (2)
степените на подробност в структурирането на икономическите предмети и на
техните разновидности.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа локаразрешителност към понятието за икономически локарезопредмет* (economic locaresothing) (съкратено от локален разрешаващ икономически предмет – local resolving economic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа
локаразрешителност* (primary ingrediental economic locaresolventness), която
е комбинация от първичното ингредиентно икономическо разположение*
(primary ingrediental economic location) и първичната ингредиентна разрешаваща икономическа способност* (primary ingrediental resolving economic
power)]. Икономическият локарезопредмет е общо понятие за икономическия
позирезопредмет и икономическия дипрезопредмет. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икономическа локаразрешителност
към понятието за локарезоикономика* (locaresoeconomy) (съкратено от локална разрешаваща икономика – local resolving economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа локаразрешителност* (organic ingrediental
economic locaresolventness), която е комбинация от органическото
ингредиентно икономическо разположение* (organic ingrediental economic
location) и органическата ингредиентна разрешаваща икономическа способност*
(organic
ingrediental
resolving
economic
power)].
Локарезоикономиката е общо понятие за позирезоикономиката и дипрезоикономиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икономическия локарезопредмет според
първичната ингредиентна икономическа локаразрешителност

Първично ингредиентно икономическо
разположение

Първична
ингредиентна
икономическа
локаразрешителност
(икономически
локарезопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща икономическа способност

Икономически
резопредмет

Икономически
тенпредмет

Икономически
ексопредмет

Икономически
локапредмет

Икономически
локарезопредмет

Икономически
локатенпредмет

Икономически
локаексопредмет

Икономически
интерпредмет

Икономически
интеррезопредмет

Икономически
интертенпредмет

Икономически
интерексопредмет

Икономически
медипредмет

Икономически
медирезопредмет

Икономически
медитенпредмет

Икономически
медиексопредмет

Икономически
екстерпредмет

Икономически
екстеррезопредмет

Икономически
екстертенпредмет

Икономически
екстерексопредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локарезоикономиката според органическата
ингредиентна икономическа локаразрешителност

Органическо
ингредиентно
икономическо
разположение

Органическа
ингредиентна
икономическа
локаразрешителност
(локарезоикономика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща икономическа способност
Резоикономика

Теникономика

Ексоикономика

Локаикономика

Локарезоикономика

Локатеникономика

Локаексоикономика

Интерикономика

Интеррезоикономика

Интертеникономика

Интерексоикономика

Медиикономика

Медирезоикономика

Медитеникономика

Медиексоикономика

Екстерикономика

Екстеррезоикономика

Екстертеникономика

Екстерексоикономика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЛОКАЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental economic locasensitivity) (същото като ингредиентна икономическа локалностна чувствителност и съкратено от ингредиентно икономическо разположение и ингредиентна структурна икономическа чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентно икономическо разположение и ингредиентна структурна икономическа чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1) икономическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешното и
външното пространство на икономиката и на нейните разновидности и (2)
степените на структурната чувствителност на икономическите предмети към
външните въздействия. Затова едни от нейните разновидности са ингредиентната икономическа позичувствителност и ингредиентната икономическа
дипчувствителност.

105

587

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентната икономическа локачувствителност към понятието за икономически локасенсипредмет* (economic
locasensithing) (съкратено от локален сенситивностен икономически предмет – local sensitivitical economic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа
локачувствителност*
(primary
ingrediental
economic
locasensitivity), която е комбинация от първичното ингредиентно икономическо разположение* (primary ingrediental economic location) и първичната
ингредиентна структурна икономическа чувствителност* (primary
ingrediental structural economic sensitivity)]. Икономическият локасенсипредмет
е общо понятие за икономическия позисенсипредмет и икономическия дипсенсипредмет. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната
икономическа локачувствителност към понятието за локасенсиикономика*
(locasensieconomy) (съкратено от локална сенситивностна икономика – local
sensitivitical economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2
[т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа локачувствителност* (organic ingrediental economic locasensitivity), която е
комбинация от органическото ингредиентно икономическо разположение*
(organic ingrediental economic location) и органическата ингредиентна
структурна икономическа чувствителност* (organic ingrediental structural
economic sensitivity)]. Локасенсиикономиката е общо понятие за позисенсиикономиката и дипсенсиикономиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икономическия локасенсипредмет според
първичната ингредиентна икономическа локачувствителност

Първично ингредиентно икономическо
разположение

Първична
ингредиентна
икономическа
локачувствителност
(икономически
локасенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икономическа чувствителност

Икономически
сенсипредмет

Икономически
фундпредмет

Икономически
конструпредмет

Икономически
локапредмет

Икономически
локасенсипредмет

Икономически
локафундпредмет

Икономически
локаконструпредмет

Икономически
интерпредмет

Икономически
интерсенсипредмет

Икономически
интерфундпредмет

Икономически
интерконструпредмет

Икономически
медипредмет

Икономически
медисенсипредмет

Икономически
медифундпредмет

Икономически
медиконструпредмет

Икономически
екстерпредмет

Икономически
екстерсенсипредмет

Икономически
екстерфундпредмет

Икономически
екстерконструпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локасенсиикономиката според органическата
ингредиентна икономическа локачувствителност

Органическо
ингредиентно
икономическо
разположение

Органическа
ингредиентна
икономическа
локачувствителност
(локасенсиикономика)

Органическа ингредиентна структурна
икономическа чувствителност
Сенсиикономика

Фундикономика

Конструикономика

Локаикономика

Локасенсиикономика

Локафундикономика

Локаконструикономика

Интерикономика

Интерсенсиикономика

Интерфундикономика

Интерконструикономика

Медиикономика

Медисенсиикономика

Медифундикономика

Медиконструикономика

Екстерикономика

Екстерсенсиикономика

Екстерфундикономика

Екстерконструикономика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА МАЩАБНОСТ* (ingrediental
economic score) (*) – икономически критерий, съобразно с който икономическите величини се класифицират според мащаба на икономическия ингредиент,
когото те характеризират. Според този критерий се разграничават: (1) обща
икономическа величина (total economic quantity /value/) – когато тя се отнася
до целия обем на икономическия ингредиент (например обща икономическа
ценност TW, обща икономическа стойност TV, обща икономическа полезност TU) (когато не е посочено друго, под икономическа величина обикновено се подразбира общата икономическа величина) и (2) единична икономическа величина (unitary economic quantity /value/) – когато тя се отнася до единица от обема на икономическия ингредиент (например единична икономическа ценност UW, единична икономическа стойност UV, единична икономическа полезност UU), в т.ч. (а) средна икономическа величина (average economic
quantity /value/) – когато тя се отнася средно до единица от обема на икономическия ингредиент (например средна икономическа ценност AW, средна икономическа стойност AV, средна икономическа полезност AU) и (б) пределна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа величина (marginal economic quantity /value/) – когато тя се отнася до прираста на икономическата характеристика, който е породен от едница нарастване на обема на икономическия ингредиент (например пределна
икономическа ценност MW, пределна икономическа стойност MV, пределна
икономическа полезност MU). От своя страна, пределната икономическа величина може да се изчисли като съотношение между абсолютния прираст на
икономическата характеристика и абсолютния прираст (интервал) на обема на
икономическия ингредиент – тогава е налице интервална пределна икономическа величина (interval marginal economic quantity /value/), или като отношение между диференциалния прираст на икономическата характеристика и диференциалния прираст на обема на ингредиента – тогава е налице точкова
пределна икономическа величина (point marginal economic quantity /value/).
Ако не е посочено друго под пределна икономическа величина обикновено се
подразбира точковата пределна икономическа величина.
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до критерия на абстрактната икономическа реализуемост, са приложими по аналогия и към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката и техните производни.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
ингредиентна икономическа мащабност се конституират още и съответстващите на последната понятия за ингредиентна консуматорска мащабност*
(ingrediental consumptionary score), ингредиентна стопанска мащабност*
(ingrediental protoeconomic score), ингредиентна пазарно-икономическа мащабност* (ingrediental marketly-economic score) и ингредиентна финансовопазарно-икономическа
мащабност* (ingrediental financially-marketlyeconomic score). Общо за всички тях е понятието за ингредиентна поддържаща мащабност* (ingrediental sustenance /sustaining/ score) (за ингредиентна
мащабност при поддържането).
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ* (ingrediental
economic generalizedness) (*) – ингредиентен икономически критерий от голяма степен на общност, при която икономическите предмети (в т.ч. и икономическите обекти, икономическите системи, икономическите ингредиенти и
т.н.) се класифицират съобразно с полето (схващано интуитивно) на тяхното
конституиране, съществуване и действие във икономическото пространство* (economic space). На ингредиентната икономическа обобщеност отговаря
понятието за обобщен икономически предмет* (generalized economic thing)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[същото като икономически обопредмет* (economic gething)]. Ингредиентната икономическа обобщеност е общо понятие на съвкупност от изходни и
комбинирани ингредиентни икономически критерии, представени по-долу.
Изходни ингредиентни икономически критерии
Към изходните ингредиентни икономически критерии на ингредиентната
икономическа обобщеност (имащи качеството на първични ингредиентни икономически критерии) се числят (1) ингредиентната икономическа субстанциалност* (ingrediental economic substantiality), (2) ингредиентната субстанциална икономическа обхватност* (ingrediental substantial economic rangeness),
(3) ингредиентната икономическа общностност* (ingrediental economic combinatonarity), (4) ингредиентната общностна икономическа обхватност*
(ingrediental communitical economic rangeness), (5) ингредиентната икономическа равнищност* (ingrediental economic levelness), (6) ингредиентната икономическа обхватност* (ingrediental economic rangeness).
I. Ингредиентната икономическа субстанциалност* (ingrediental
economic substantiality) е ингредиентен икономически критерий, по силата на
който субстанциално-дефинираният общностен икономически предмет (в т.ч.
и икономическия обект, икономическата система, икономическия ингредиент
и т.н.), наречен (1) субстанциалностен икономически предмет*
(substantialitical economic thing) [същото като икономически субстопредмет*
(economic substothing)] се класифицира на: (2) агрегатен икономически предмет* (aggregate economic thing) [същото като икономически агрепредмет*
(economic aggrething)] – когато той се разглежда като единно и сумарно цяло
от съставящите го по-нискообхватни частични или единични субстанциалнодефинирани общностни икономически предмети, все едно че е един единствен
и отделен икономически предмет (агрегатният икономически предмет е сумата
от претеглените съответни му разноименни (разнородни) икономически
предмети на съставящите агрегатния предмет по-нискообхватни субстанциално-дефинирани икономически предмети, като разнородните икономически
предмети са представени в множествения икономически предмет); (3) множествен икономически предмет* (plural economic thing) [същото като икономически плупредмет* (economic pluthing)] – когато той се разглежда като
като икономическо множество* (economic set) от съставящите го понискообхватни частични и единични икономически предмети. Тази класификация е резултат от първичното прилагане на ингредиентната икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстанциалност, т.е. на първичната ингредиентна икономическа субстанциалност* (primary ingrediental economic substantiality).
На субстанциалностния, агрегатния и множествения икономически предмет съответстват органическите понятия за (1) субстанциалностна икономика* (substantialitical economy) [същото като субстоикономика*
(substoeconomy)], (2) агрегатна икономика* (aggregate economiy) [същото като агреикономика* (aggreeconomy)] и (3) множествена икономика* (plural
economy) [същото като плуикономика* (plueconomy)]. Тази класификация е
резултат от органическото прилагане на ингредиентната икономическа субстанциалност, т.е. на органическата ингредиентна икономическа субстанциалност* (organic ingrediental economic substantiality).
Според първичната интерпретация на ингредиентната субстанциална
икономическа обхватност разновидности на агрегатния икономически предмет са агрегатният всеобщ икономически предмет* (aggregate general
economic thing) [същото като икономически агредженипредмет* (economic
aggregenithing)], агрегатният разнороден икономически предмет* (aggregate
heterogeneous economic thing) [същото като икономически агрехетеропредмет* (economic aggreheterothing)] и агрегатният еднороден икономически предмет* (aggregate homogeneous economic thing) [същото като икономически агрехомопредмет* (economic aggrehomothing)]. Съответно според същия критерий разновидности на множествения икономическа предмет са
множественият всеобщ икономически предмет* (plural general economic
thing) [същото като икономически плудженипредмет* (economic
plugenithing)], множественият разнороден икономически предмет* (plural
heterogeneous economic thing) [същото като икономически плухетеропредмет* (economic pluheterothing)] и множественият еднороден икономически предмет* (plural homogeneous economic thing) [същото като икономически плухомопредмет* (economic pluhomothing)]. Агрегатният и множественият еднороден икономически предмет са идентични с понятието за еднороден
икономически предмет.
При органическата интерпретация на горните позиции съответстват
следните понятия. Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност разновидности на агрегатната икономика са агрегатната всеобща
икономика* (aggregate general economy) [същото като агреджениикономика*
(aggregenieconomy)], агрегатната разнородна икономика* (aggregate
heterogeneous
economy)
[същото
като
агрехетероикономика*
(aggreheteroeconomy)] и агрегатната еднородна икономика* (aggregate
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------homogeneous
economy)
[същото
като
агрехомоикономика*
(aggrehomoeconomy)]. Съответно според същия критерий разновидности на
множествения икономика са множествената всеобща икономика* (plural
general economy)[същото като плуджениикономика* (plugenieconomy)], множествената разнородена икономика* (plural heterogeneous economy) [същото като плухетероикономика* (pluheteroeconomy)] и множествената
еднородна икономика* (plural homogeneous economy) [същото като плухомоикономика* (pluhomoeconomy). Агрегатната и множествената еднородна икономика са идентични с понятието за еднородна икономика.
II. Ингредиентната субстанциална икономическа обхватност*
(ingrediental substantial economic rangeness) (тя е един от критериите на ингредиентната икономическа класифицируемост) е ингредиентен икономически критерий, по силата на който икономическите предмети (в т.ч. и икономическите обекти, икономическите системи, икономическитеингредиенти и
т.н.) се класифицират в зависимост от това на какъв субстанциален обхват те
съответстват. Този критерий предполага, че икономическите предмети от поширокия субстанциален обхват на обобщеност са множество от съответствуващите икономическите предмети от по-тесния обхват на обобщеност (за разлика от ингредиентната икономическа равнищност, където икономическите
предмети от по-горно равнище на обобщеност са суми от съответствуващите
им по качество икономически предмети от по-ниско равнище на обобщеност).
Ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се означава още като
ингредиентна икономическа консистентност* (ingrediental economic consistentness).
Общото субстанциално понятие за ингредиентната субстанциална икономическа обхватност е (1) консистентностният икономически предмет*
(consistentness economic thing) [същото като икономически консипредмет*
(economic consithing)]. Според нея разновидности на икономическия консипредмет са: (2) еднороден икономически предмет* (homogeneous economic
thing) [същото като икономически хомопредмет* (economic homothing)] – когато той се състои от едносубстанциални (еднородни) икономически предмети
(например от икономически продукти или производствени икономически фактори от определен вид) в даден общностен обхват; (3) разнороден икономически предмет* (heterogeneous economic thing) [същото като икономически
хетеропредмет* (economic heterothing)] – когато той се състои от неедносубстанциални (нееднородни) икономически предмети в даден общностен обхват;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(4) всеобщ икономически предмет* (general economic thing) [същото като
икономически дженипредмет* (economic genithing)] – когато той се състои
от всички неедносубстанциални (нееднородни) икономически предмети в даден общностен обхват. В случай че всички икономически предмети в дадена
икономическа област са едносубстанциални (еднородни) [т.е. че няма неедносубстанциални (нееднородни) икономически предмети], тогава е налице частен случай, при който еднородният, разнородният и всеобщият икономически
предмет се покриват (са идентични). Тази класификация е резултат от първичното прилагане на ингредиентната субстанциална икономическа обхватност, т.е. на първичната ингредиентна субстанциална икономическа
обхватност* (primary ingrediental substantial economic rangeness). Вж. ингредиентна икономическа обхватност.
На консистентностия, еднородния, разнородния и всеобщия икономически предмет съответстват органическите понятия за (1) консистентностна
икономика* (consistentness economy) [същото като консиикономика*
(consieconomy)], (2) еднородна икономика* (homogeneous economiy) [същото
като хомоикономика* (homoeconomy)], (3) разнородна икономика*
(heterogeneous economiy) [същото като хетероикономика* (heteroeconomy)] и
(4) всеобща икономика* (general economy) [същото като джениикономика*
(genieconomy)]. Тази класификация е резултат от органическото прилагане
на ингредиентната субстанциална икономическа обхватност, т.е. на органическата ингредиентна субстанциална икономическа обхватност* (organic
ingrediental substantial economic rangeness). Вж. ингредиентна икономическа
обхватност.
III. Ингредиентната икономическа общностност* (ingrediental economic
combinationarity) е ингредиентен икономически критерий, по силата на който
институционално-дефинираният общностен икономически предмет (в т.ч. и
икономическия обект, икономическата система, икономическия ингредиент и
т.н.), наречен (1) комбинаторностен икономически предмет* (combinatonaritic economic thing) [същото като икономически комбипредмет* (economic
combithing)], се класифицира на: (2) съвкупен икономически предмет* (joint
economic thing) [същото като икономически джоинтпредмет* (economic
jointthing)] – когато той се разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите го по-нискообхватни групови или отделни институционално-дефинирани
икономически предмети, все едно че е един единствен и отделен икономически предмет (където отделните икономически предмети на съвкупния икономи113
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески предмет са суми от съответните им едноименни (еднородни) икономически предмети на съставящите го по-нискообхватни институционалнодефинирани икономически предмети, като последните са представени в съвкупностния икономически предмет); (3) съвкупностен икономически предмет* (totalitic economic thing) [същото като икономически тотипредмет*
(economic totithing)] – когато той се разглежда като като съвкупност от съставящите я по-нискообхватни групови и отделни икономически предмети. Тази
класификация е резултат от първичното прилагане на ингредиентната икономическа общностност, т.е. на първичната ингредиентна икономическа
общностност* (primary ingrediental economic combinatonarity).
На общностностния, съвкупния и съвкупностния икономически предмет
съответстват органическите понятия за (1) комбинаторностна икономика*
(combinatonaritic economy) [същото като комбиикономика* (combieconomy)],
(2) съвкупна икономика* (joint economy) [същото като джоинтикономика*
(jointeconomy)] и (3) съвкупностна икономика* (totalitic economy) [същото
като тотиикономика* (totieconomy)]. Тази класификация е резултат от
органическото прилагане на ингредиентната икономическа общностност,
т.е. на органическата ингредиентна икономическа общностност* (organic
ingrediental economic combinationarity).
Според първичната интерпретация на ингредиентната общностна
икономическа обхватност субстанциални разновидности на съвкупния икономически предмет са: (1) съвкупният обществен икономически предмет*
(joint social economic thing) [същото като икономически джоинтсоципредмет* (economic jointsocithing)], (2) съвкупният секторен икономически
предмет* (joint sectoral economic thing) [същото като икономически джоинтсектипредмет* (economic jointsectithing)] и (3) съвкупният отделен икономически предмет* (joint single economic thing) [същото като икономически
джоинтсингълпредмет* (economic jointsinglething)] {в т.ч. (а) съвкупен индивидуален икономически предмет* (joint individual economic thing) [същото
като икономически джоинтиндипредмет* (economic jointindithing)], (б) съвкупен фирмен икономически предмет* (joint firm economic thing) [същото
като икономически джоинтфирмпредмет* (economic jointfirmthing)] и (в)
съвкупен отраслови икономически предмет* (joint bransh economic thing)
[същото
като
икономически
джоинтбраншпредмет*
(economic
jointbranshthing)]}.
Съответно според същия критерий субстанциални разновидности на съвкупностния икономически предмет са (1) съвкупностният обществен ико114
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически предмет* (totalitic social economic thing) [същото като икономически тотисоципредмет* (economic totisocithing)], (2) съвкупностният
секторен икономически предмет* (totalitic sectoral economic thing) [същото
като икономически тотисектипредмет* (economic totisectithing)] и (3) съвкупностният отделен икономически предмет* (totalitic single economic
thing) [същото като икономически тотитсингълпредмет* (economic
totisinglething)] {в т.ч. (а) съвкупностен индивидуален икономически предмет* (totalitic individual economic thing) [същото като икономически тотииндипредмет* (economic totiindithing)], (б) съвкупностен фирмен икономически предмет* (totalitic firm economic thing) [същото като икономически
тотифирмпредмет* (economic totifirmthing)] и (в) съвкупностен отраслови
икономически предмет* (totalitic bransh economic thing) [същото като икономически тотибраншпредмет* (economic totibranshthing)}. Съвкупният и
съвкупностният отделен икономически предмет са идентични с понятието за
отделен икономически предмет.
При органическата интерпретация на горните позиции съответстват
следните понятия. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност разновидности на съвкупната икономика са (1) съвкупната обществена
икономика* (joint social economy) [същото като джоинтсоциикономика*
(jointsocieconomy)], (2) съвкупната секторна икономика* (joint sectoral
economy) [същото като джоинтсектиикономика* (jointsectieconomy)] и (3)
съвкупната отделна икономика* (joint single economy) [същото като джоинтсингъликономика* (jointsingleeconomy)] {в т.ч. (а) съвкупна индивидуална икономика* (joint individual economy) [същото като джоинтиндиикономика* (jointindieconomy)], (б) съвкупна фирмена икономика* (joint firm
economic thing) [същото като джоинтфирмикономика* (jointfirmeconomy)] и
(в) съвкупна отраслова икономика* (joint bransh economy) [същото като
джоинтбраншикономика* (jointbransheconomy)]}.
Съответно според същия критерий органически разновидности на съвкупностната икономика са (1) съвкупностната обществена икономика*
(totalitic
social
economy)
[същото
като
тотисоциикономика*
(totisocieconomy)], (2) съвкупностната секторна икономика* (totalitic sectoral economy) [същото като тотисектиикономика* (totisectieconomy)] и (3)
съвкупностната отделна икономика* (totalitic single economy) [същото като
тотисингъликономика* (totisingleeconomy)] {в т.ч. (а) съвкупностна индивидуална икономика* (totalitic individual economy) [същото като тотииндиикономика* (totiindieconomy)], (б) съвкупностна фирмена икономика*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(totalitic
firm
economy)
[същото
като
тотифирмикономика*
(totifirmeconomy)] и (в) съвкупностна отраслова икономика* (totalitic bransh
economy) [същото като тотибраншикономика* (totibransheconomy)]}. Съвкупната и съвкупностната отделна икономика са идентични с понятието за отделна икономика.
IV. Ингредиентната общностна икономическа обхватност* (ingrediental
communitical economic rangeness) (тя е един от критериите на ингредиентната
икономическа класифицируемост) е ингредиентен икономически критерий,
по силата на който икономическите предмети (в т.ч. и икономическите обекти, икономическите системи, икономическите ингредиенти и т.н.) се класифицират в зависимост от това на какъв общностен обхват на икономическата организация на общественото производство те съответстват. Този критерий
предполага, че икономическите предмети от по-широкия общностен обхват на
обобщеност са множество от съответствуващите им икономически предмети
от по-тесния обхват на обобщеност (за разлика от ингредиентната икономическа равнищност, където икономическите предмети от по-горно равнище на
обобщеност са суми от съответствуващите им по качество икономически
предмети от по-ниско равнище на обобщеност).
Общото субстанциално понятие за ингредиентната общностна икономическа обхватност е (1) общностностният икономически предмет*
(communiticalitic economic thing) [същото като икономически комунипредмет* (economic communithing)]. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разгрничават: (2) отделен икономически предмет
(single economic thing) [същото като икономически сингълпредмет*
(economic siglething)] (негова разновидност е отделният възпроизводствен
икономически предмет) {в т.ч. (а) индивидуален икономически предмет
(individual economic thing) [същото като икономически индипредмет*
(economic indithing)] (негова разновидност е индивидуалният възпроизводствен икономически предмет), (б) фирмен икономически предмет (firm
economic thing) [същото като икономически фирмпредмет* (economic
firmthing)] (негова разновидност е фирменият възпроизводствен икономически предмет), (в) институционално-дефиниран отраслови икономически
предмет (bransh economic thing) [същото като икономически браншпредмет*
(economic branshthing)] (негова разновидност е отрасловият възпроизводствен икономически предмет) и други}; (3) секторен икономически предмет
(sectoral economic thing) [същото като икономически сектипредмет*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(economic sectithing)] (негова разновидност е секторният възпроизводствен
икономически предмет), към която се числят комплексният икономически
предмет (комплекс от фирмени икономически предмети) и други от този род;
(4) обществен икономически предмет (social economic thing) [същото като
икономически соципредмет* (economic socithing)] (негова разновидност е
общественият възпроизводствен икономически предмет) – на обществото
като цяло, и т.н. (вж. общностно-стратифицирана икономика и ингредиентна
икономическа обхватност). В това си качество отделният икономически
предмет, секторният икономически предмет и общественият икономически
предмет са общностни икономически предмети. Тази класификация е резултат от първичното прилагане на ингредиентната общностна икономическа
обхватност, т.е. на първичната ингредиентна общностна икономическа
обхватност* (primary ingrediental communitical economic rangeness).
На общностностния, отделния, секторния и обществения икономически
предмет съответстват органическите понятия за (1) общностностна икономика* (communiticalitic economy) [същото като комуниикономика*
(communieconomy)], (2) отделна икономика* (single economy) [същото като
сингъликономика* (singleeconomy)] {в т.ч. (а) индивидуална икономика*
(individual economy) [същото като индиикономика* (indieconomy)], (б) фирмена икономика* (firm economy) [същото като фирмикономика* (firmeconomy)], (в) отраслова икономика* (bransh economy) [същото като браншикономика* (bransheconomy)] и други}, (3) секторна икономика* (sectoral
economy) [същото като сектиикономика* (sectieconomy)] и (4) обществена
икономика* (social economy) [същото като социикономика* (socieconomy)].
Тази класификация е резултат от органическото прилагане на ингредиентната общностна икономическа обхватност, т.е. на органическата ингредиентна общностна икономическа обхватност* (organic ingrediental
communitical economic rangeness).
Когато при първичната интерпретация на към отделния икономически
предмет се приложи критерият на ингредиентната същностна икономическа
стратификационност, се конституират феноменeн отделен икономически
предмет* (phenomenal single economic thing) {в т.ч. феноменeн индивидуален
икономически предмет* (phenomenal individual economic thing), феноменeн
фирмен икономически предмет* (phenomenal firm economic thing) и
феноменeн отраслови икономически предмет* (phenomenal bransh economic
thing)} и същностен отделен икономически предмет* (essential single
economic thing) {в т.ч. същностен индивидуален икономически предмет*
117
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(essential individual economic thing), същностен фирмен икономически предмет* (essential firm economic thing) и същностен отраслови икономически
предмет* (essential bransh economic thing)}. Ако същият критерий се приложи
към секторния икономически предмет, се конституират феноменен секторен
икономически предмет* (phenomenal sectoral economic thing) и същностен
секторен икономически предмет* (essential sectoral economic thing), и ако се
приложи към обществения икономически предмет – феноменен обществена
икономически предмет* (phenomenal social economic thing) и същностен обществена икономически предмет* (essential social economic thing).
Когато към отделния икономически предмет се приложи критерият на ингредиентната икономическа изразимост, се конституират ценностен отделен икономически предмет* (worthy single economic thing), специфичен отделен икономически предмет* (specific single economic thing), трудовоизразен отделен икономически предмет* (labourly-expressed single economic
thing), парично-изразен отделен икономически предмет* (monetarlyexpressed single economic thing) и т.н. Когато същият критерий се приложи към
секторния икономически предмет, се конституират ценностен секторен икономически предмет* (worthy sectoral economic thing), специфичен секторен
икономически предмет* (specific sectoral economic thing), трудово-изразен
секторен икономически предмет* (labourly-expressed sectoral economic thing),
парично-изразен секторен икономически предмет* (monetarly-expressed
sectoral economic thing) и т.н. Ако същият критерий се приложи към обществения икономически предмет, се конституират ценностен обществен икономически предмет* (worthy social economic thing), специфичен обществен икономически предмет (specific social economic thing), трудово-изразен обществен икономически предмет* (labourly-expressed social economic thing), парично-изарезен обществен икономически предмет* (monetarly-expressed social
economic thing) и т.н.
V. Ингредиентната икономическа равнищност* (ingrediental economic
levelness) (тя е един от критериите на ингредиентната икономическа класифицируемост) е ингредиентен икономически критерий за класифициране на
икономическите предмети (в т.ч. и икономическите обекти, икономическите
системи, икономическите ингредиенти и т.н.) в зависимост от това на кое равнище на обобщеност на икономическата организация на общественото производство те са предметно отражение. Този критерий предполага, че икономическите предмети от по-горно равнище на обобщеност са суми от съответст118
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вуващите им по качество ингредиенти на икономическите предмети от пониско равнище на обобщеност (за разлика от ингредиентната икономическа
обхватност, където икономическите предмети от по-широкия общностен обхват на обобщеност са множество от съответствуващите икономически предмети от по-тесния обхват на обобщеност).
Общото субстанциално понятие за ингредиентната икономическа равнищност е (1) равнищностният икономически предмет* (levelness economic
thing) [същото като икономически левелпредмет* (economic levelthing)]. Според ингредиентната икономическа равнищност се разгрничават: (2) микроикономически предмет (microeconomic thing) [същото като икономически микропредмет* (economic microthing)]; (3) мезоикономически предмет
(mesoeconomic thing) [същото като икономически мезопредмет* (economic
mesothing)]; (4) макроикономически предмет (macroeconomic thing) [същото
като икономически макропредмет* (economic microthing)]. Към тази класификация се причислява и понятието за (5) мегаикономически предмет
(megaeconomic thing) [същото като икономически мегапредмет* (economic
megathing)]. Тази класификация е резултат от първичното прилагане на ингредиентната икономическа равнищност, т.е. на първичната ингредиентна
икономическа равнищност* (primary ingrediental economic levelness).
На микроикономическия, мезоикономическия, макроикономическия и мегаикономическия икономически предмет съответстват органическите понятия
за (1) равнищностна икономика* (levelness economy) [същото като левеликономика* (leveleconomy)], (2) микроикономика* (microeconomy), (3) мезоикономика* (mesoeconomy), (4) макроикономика* (macroeconomy) и (4) мегаикономика* (megaeconomy) (последната се отнася за регионалната икономика и
световната икономика). Тази класификация е резултат от органическото прилагане на ингредиентната икономическа равнищност, т.е. на органическата
ингредиентна икономическа равнищност* (organic ingrediental economic
levelness).
Когато при първичната интерпретация към микроикономическия предмет се приложи критерият на ингредиентната същностна икономическа
стратификационност, се конституират феноменен микроикономически
предмет* (phenomenal microeconomic thing) и същностен микроикономически предмет* (essential microeconomic thing). Ако същият критерий се приложи
към мезоикономическия предмет, се конституират феноменен мезоикономически предмет* (phenomenal mesoeconomic thing) и същностен мезоикономически предмет* (essential mesoeconomic thing), и ако се приложи към мак119
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------роикономическия предмет – феноменен макроикономически предмет*
(phenomenal macroeconomic thing) и същностен макроикономически предмет* (essential macroeconomic thing).
Когато към микроикономическия предмет се приложи критерият на ингредиентната икономическа изразимост, се конституират ценностен микроикономически предмет* (worthy microeconomic thing), специфичен микроикономически предмет* (specific microeconomic thing), трудово-изразен микроикономически предмет* (labourly-expressed microeconomic thing), паричноизразен микроикономически предмет* (monetarly-expressed microeconomic
thing) и т.н. Когато същият критерий се приложи към мезоикономическия
предмет, се конституират ценностен мезоикономически предмет* (worthy
mesoeconomic thing), специфичен мезоикономически предмет* (specific
mesoeconomic thing), трудово-изразен мезоикономически предмет* (labourlyexpressed mesoeconomic thing), парично-изразен мезоикономически предмет*
(monetarly-expressed mesoeconomic thing) и т.н. Ако същият критерий се приложи към микроикономическия предмет, се конституират ценностен макроикономически предмет* (worthy macroeconomic thing), специфичен макроикономически предмет* (specific macroeconomic thing), трудово-изразен макроикономически предмет* (labourly-expressed macroeconomic thing), паричноизразен макроикономически предмет* (monetarly-expressed macroeconomic
thing) и т.н.
Ако при органическа интерпретация към микроикономиката се приложи
критерият на ингредиентната същностна икономическа стратификационност, се конституират феноменна микроикономика* (phenomenal
microeconomy) и същностна микроикономика* (essential microeconomy). Ако
същият критерий се приложи към мезоикономиката, се конституират феноменна мезоикономика* (phenomenal mesoeconomy) и същностна мезоикономика* (essential mesoeconomy), и ако се приложи към макроикономиката – феноменна макроикономика* (phenomenal macroeconomy) и същностна макроикономика* (essential macroeconomy).
Ако при органическа интерпретация към микроикономиката се приложи
критерият на ингредиентната икономическа изразимост, се конституират
ценностна микроикономика* (worthy microeconomy), специфична микроикономика* (specific microeconomy), трудово-изразена микроикономика*
(labourly-expressed microeconomy), парично-изразена микроикономика*
(monetarly-expressed microeconomy) и т.н. Когато същият критерий се приложи
към мезоикономиката, се конституират ценностна мезоикономика* (worthy
120
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------mesoeconomy), специфична мезоикономика* (specific mesoeconomy), трудово-изразена мезоикономика* (labourly-expressed mesoeconomy), паричноизразена мезоикономика* (monetarly-expressed mesoeconomy) и т.н. Ако същият критерий се приложи към микроикономиката, се конституират ценностна макроикономика* (worthy macroeconomy), специфична макроикономика*
(specific macroeconomy), трудово-изразена макроикономика* (labourlyexpressed macroeconomy), парично-изразена макроикономика* (monetarlyexpressed macroeconomy) и т.н.
VI. Към изходните критерии се числи още и ингредиентната икономическа обхватност* (ingrediental economic rangeness). Представлява един от
критериите на ингредиентната икономическа класифицируемост. Тя е общо понятие за ингредиентната общностна икономическа обхватност и ингредиентната субстанциална икономическа обхватнот, които са нейни разновидности. Конституира се като ингредиентен икономически критерий за класифициране на икономическите предмети в зависимост от това съвместно на
какъв институционален и субстанциален обхват те съответстват. Този критерий предполага, че икономическите предмети от по-широкия институционален и субстанциален обхват на обобщеност са множество от съответствуващите икономически предмети от по-тесния обхват на обобщеност (за разлика от
ингредиентната икономическа равнищност, където икономическите предмети
от по-горно равнище на обобщеност са суми от съответствуващите им по качество икономически предмети от по-ниско равнище на обобщеност).
Общото субстанциално понятие за ингредиентната икономическа обхватност е (1) обхватностният икономически предмет* (rangeness economic
thing) [същото като икономически рангпредмет* (economic rangething)]. Според ингредиентната икономическа обхватност се разгрничават: (2) частен
икономически предмет (particular economic thing) [същото като икономически партипредмет* (economic partithing)] – общо понятие за еднороден икономически предмет и отделен икономическ предмет с еднаква и еднородна качествена определеност (например икономически продукти или производствени
икономически фактори от определен вид) в даден общностен обхват; (3) групов икономическ предмет (group economic thing) [същото като икономически
групопредмет* (economic groupthing)] – общо понятие за разнородeн икономически предмет и секторен икономически предмет с нееднаква и нееднородна качествена определеност в даден общностен обхват; (4) всеобхватен
икономически предмет (comprehensive economic hing) [същото като иконо121

603

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически компрепредмет* (economic comprething)] – общо понятие за всеобщ
икономическ и предмет и обществен икономическ и предмет, които са множество от всички нееднакви (неедноинституционални или неедносубстанциални) икономически предмети в даден общностен обхват. Тази класификация е
резултат от първичното прилагане на ингредиентната икономическа обхватност, т.е. на първичната ингредиентна икономическа обхватност*
(primary ingrediental economic rangeness).
На обхватностния, частния, груповия и всеобхватния икономически предмет съответстват органическите понятия за (1) обхватностна икономика*
(rangeness economy) [същото като рангикономика* (rangeeconomy)], (2) частна икономика* (particular economy) [същото като партиикономика*
(partieconomy)], (3) групова икономика* (group economy) [същото като групоикономика* (groupeconomy)] и (4) всеобхватна сикономика* (comprehensive
economy) [същото като компреикономика* (compreeconomy)]. Тази класификация е резултат от органическото прилагане на ингредиентната икономическа обхватност, т.е. на органическата ингредиентна икономическа обхватност* (organic ingrediental economic rangeness).
Комбинирани ингредиентни икономически критерии
Комбинираните ингредиентни икономически критерии на ингредиентната
икономическа обобщеност са различни комбинации от посочените по-горе
нейни изходни ингредиентни икономически критерии. Към тях се числят (1)
ингредиентната общностна икономическа съставност* (ingrediental
communitical economic compoundness), (2) ингредиентната консистентна
икономическа съставност* (ingrediental consistent economic compoundness),
(3)
ингредиентната
субстанциална
икономическа
съставност*
(ingrediental substantial economic compoundness) (4) ингредиентната обхватностна икономическа съставност* (ingrediental rangeness economic compoundness), (5) ингредиентната икономическа съставност* (ingrediental
economic compoundness), (6) ингредиентната икономическа форматност*
(ingrediental economic formatness), (7) ингредиентната субстанциална икономическа форматност* (ingrediental substantial economic formatness), (8) ингредиентната общностна икономическа форматност* (ingrediental
communitical economic formatness), (9) ингредиентната общностноравнищна икономическа съставност* (ingrediental communistically-levelic
economic compoundness), (10) ингредиентната субстанциално-равнищна
икономическа съставност* (ingrediental substantially-levelic economic com122
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------poundness), (11) ингредиентната субстанциално-субстанциалностна икономическа съставност* (ingrediental substantially-substantialitic economic
compoundness), (12) ингредиентната общностно-субстанциалностна икономическа съставност* (ingrediental substantially-substantialitic economic compoundness).
I.
Ингредиентната
общностна
икономическа
съставност*
(ingrediental communitical economic compoundness) е общо понятие за ингредиентна икономическа общностност, ингредиентна общностна икономическа
обхватност и ингредиентна общностна икономическа композитност*
(ingrediental communitical economic compositness) (икономическата общностност, общностната икономическа обхватност и общностната икономическа
композитност са разновидности на общностната икономическа съставност).
Понятията за икономически предмет (това се отнася и за икономическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната общностна икономическа съставност, са показани във фиг. 1. Това е първично прилагане на ингредиентната общностна икономическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна
общностна икономическа съставност* (primary ingrediental communitical
economic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е.
на органическата ингредиентна общностна икономическа съставност*
(organic ingrediental communitical economic compoundness), е показано във фиг.
2.
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Първична ингредиентна
икономическа общностност

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

Съвкупен
икономически
предмет

Съвкупен
отделен
икономически
предмет

Съвкупен
секторен
икономически
предмет

Съвкупен
обществен
икономически
предмет

Съвкупностен
икономически
предмет

Съвкупностен отделен икономически
предмет

Съвкупностен секторен икономически
предмет

Съвкупностен обществен икономически
предмет

Отделен
икономически
предмет

Секторен
икономически
предмет

Обществен икономически предмет

Първична
ингредиентна
общностна
икономическа
композитност

Първична ингредиентна общностна
икономическа обхватност

Фиг. 1. Първична ингредиентна общностна икономическа съставност

124

606

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

Органическа ингредиентна
икономическа общностност

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

Съвкупна
икономика

Съвкупна
отделна
икономика

Съвкупна
секторна
икономика

Съвкупна
обществена
икономика

Съвкупностна
икономика

Съвкупностна
отделна
икономика

Съвкупностна
секторна
икономика

Съвкупностна
обществена икономика

Отделна
икономика

Секторна
икономика

Обществена
икономика

Органическа
ингредиентна
общностна
икономическа
композитност

Органическа ингредиентна общностна
икономическа обхватност

Фиг. 2. Органическа ингредиентна общностна икономическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икономическа
общностност и ингредиентната общностна икономическа обхватност, т.е. при
първичната ингредиентна общностна икономическа композитност*
(primary ingrediental communitical economic compositness), се конституират:
(1) съвкупен отделен икономически предмет* (joint single economic
thing) [същото като икономически джоисингълпредмет* (economic joisinglething)] {в т.ч. (а) съвкупен индивидуален икономически предмет* (joint
individual economic thing) [същото като икономически джоинтиндипредмет*
(economic jointindithing), (б) съвкупен фирмен икономически предмет* (joint
firm economic thing) [същото като икономически джоинтфирмпредмет*
125
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(economic jointfirmthing) и (в) съвкупен отраслови икономически предмет*
(joint bransh economic thing) [същото като икономически джоинтбраншпредмет* (economic jointbranshthing)} и съвкупностен отделен икономически
предмет* (totalitic single economic thing) [същото като икономически тотисингълпредмет* (economic totisinglething)] (те са същото като отделен икономически предмет) {в т.ч. (а) съвкупностен индивидуален икономически
предмет* (totalitic individual economic thing) [същото като икономически тотииндипредмет* (economic totiindithing), (б) съвкупностен фирмен икономически предмет* (totalitic firm economic thing) [същото като икономически
тотифирмпредмет* (economic totifirmthing) и (в) съвкупностен отраслови
икономически предмет* (totalitic bransh economic thing) [същото като икономически тотибраншпредмет* (economic totibranshthing)};
(2) съвкупен секторен икономически предмет* (joint sector economic
thing) [същото като икономически джоинтсектипредмет* (economic jointsectithing)] и съвкупностен секторен икономически предмет* (totalitic sector
economic thing) [същото като икономически тотисектипредмет* (economic
totisectithing)];
(3) съвкупен обществен икономически предмет* (joint social economic
thing) [същото като икономически джоинтсоципредмет* (economic jointsocithing)] и съвкупностен обществен икономически предмет* (totalitic social
economic thing) [същото като икономически тотисоципредмет* (economic
totisocithing)].
Тук всеки отделен икономически ингредиент на даден вид съвкупен икономически предмет е равен на сумата на едноименните (еднородните) му икономически ингредиенти на различните субстанциално-дефинирани икономически предмети от същия вид съвкупностен икономически предмет. Като икономически връзки в горепосочените икономически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: съвкупни отделни икономически ингредиенти* (joint single economic ingredients) и съвкупностни отделни икономически ингредиенти* (totalitic single economic ingredients), съвкупни секторни икономически ингредиенти* (joint sector economic ingredients) и съвкупностни секторни икономически ингредиенти* (totalitic sector economic
ingredients), съвкупни обществени икономически ингредиенти* (joint social
economic ingredients) и съвкупностни обществени икономически ингредиенти* (totalitic social economic ingredients).
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната икономическа общностност и ингредиентната общностна икономическа обхватност,
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------т.е. при органическата ингредиентна общностна икономическа композитност* (organic ingrediental communitical economic compositness), се конституират:
(1) съвкупна отделна икономика* (joint single economy) [същото като
джоинтсингъликономика* (jointsingleeconomy)] {в т.ч. (а) съвкупна индивидуална икономика* (joint individual economy) [същото като джоинтиндиикономика* (jointindieconomy), (б) съвкупна фирмена икономика* (joint firm
economy) [същото като джоинтфирмикономика* (jointfirmeconomy) и (в)
съвкупна отраслова икономика* (joint bransh economy) [същото като джоинтбраншикономика* (jointbransheconomy)} и съвкупностна отделна икономика* (totalitic single economy) [същото като тотисингъликономика*
(totisingleeconomy)] (те са същото като отделна икономика) {в т.ч. (а) съвкупностна индивидуална икономика* (totalitic individual economy) [същото като
тотииндиикономика* (totiindieconomy), (б) съвкупностна фирмена икономика* (totalitic firm economy) [същото като тотифирмикономика* (totifirmeconomy) и (в) съвкупностна отраслова икономика* (totalitic bransh economy)
[същото като тотибраншикономика* (ftotibransheconomy)};
(2) съвкупна секторна икономика* (joint sector economy) [същото като
джоинтсектиикономика* (jointsectieconomy)] и съвкупностна секторна
икономика* (totalitic sector economy) [същото като тотисектиикономика*
(totisectieconomy)];
(3) съвкупна обществена икономика* (joint social economy) [същото като
джоинтсоциикономика* (jointsocieconomy)] и съвкупностна обществена
икономика* (totalitic social economy) [същото като тотисоциикономика*
(totisocieconomy)].
II. Ингредиентната консистентна икономическа съставност*
(ingrediental consistent economic compoundness) е общо понятие за ингредиентна общностна икономическа обхватност, ингредиентна субстатциална икономическа обхватност и ингредиентна консистентна икономическа композитност* (ingrediental consistent economic compositness) (общностната икономическа обхватност, субстанциалната икономическа обхватност и консистентната икономическа композитност са разновидности на консистентната
икономическа съставност). Понятията за икономически предмет (това се отнася и за икономическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната
консистентна икономическа съставност, са показани във фиг. 3. Това е първично прилагане на ингредиентната консистентна икономическа съставност,
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------т.е. на първичната ингредиентна консистентна икономическа съставност* (primary ingrediental consistent economic compoundness). Органическото
прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна консистентна икономическа съставност* (organic ingrediental consistent economic
compoundness), е показано във фиг. 4.
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

Първична ингредиентна субстанциална
икономическа обхватност

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

Еднороден
икономически
предмет

Еднороден
отделен
икономически
предмет

Еднороден
секторен
икономически
предмет

Еднороден
обществен
икономически
предмет

Разнороден
икономически
предмет

Разнороден отделен икономически
предмет

Разнороден секторен икономически
предмет

Разнороден обществен икономически
предмет

Всеобщ
икономически
предмет

Всеобщ
отделен
икономически
предмет

Всеобщ
секторен
икономически
предмет

Всеобщ
обществен
икономически
предмет

Отделен
икономически
предмет

Секторен
икономически
предмет

Обществен икономически предмет

Първична
ингредиентна
консистентна
икономическа
композитност

Първична ингредиентна общностна
икономическа обхватност

Фиг. 3. Първична ингредиентна консистентна икономическа съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

Органическа ингредиентна субстанциална
икономическа обхватност

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

Еднородна
икономика

Еднородна
отделна
икономика

Еднородна
секторна
икономика

Еднородна
обществена
икономика

Разнородна
икономика

Разнородна
отделна
икономика

Разнородна
секторна
икономика

Разнородна
обществена икономика

Всеобща
икономика

Всеобща
отделна
икономика

Всеобща
секторна
икономика

Всеобща
обществена икономика

Отделна
икономика

Секторна
икономика

Обществена
икономика

Органическа
ингредиентна
консистентна
икономическа
композитност

Органическа ингредиентна общностна
икономическа обхватност

Фиг. 4. Органическа ингредиентна консистентна икономическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната общностна
икономическа обхватност и ингредиентната субстанциална икономическа обхватност, т.е. при първичната ингредиентна консистентна икономическа
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------композитност* (primary ingrediental consistent economic compositness), се конституират следните разновидности на икономическия предмет:
(1) за отделния икономически предмет – еднороден отделен икономически предмет* (homogeneous single economic thing) [същото като икономически
хомосингълпредмет* (economic homosinglething)] {в т.ч. еднороден индивидуален икономически предмет* (homogeneous individual economic thing) [същото като икономически хомоиндипредмет* (economic homosinglething)],
еднороден фирмен икономически предмет* (homogeneous firm economic
thing) [същото като икономически хомофирмпредмет* (economic homofirmthing)] и еднороден отраслови икономически предмет* (homogeneous bransh
economic thing) [същото като икономически хомобраншпредмет* (economic
homobranshthing)]},
разнороден
отделен
икономически
предмет*
(heterogeneous single economic thing) [същото като икономически хетеросингълпредмет* (economic heterosinglething)] {в т.ч. разнороден индивидуален
икономически предмет* (heterogeneous individual economic thing) [същото като икономически хетероиндипредмет* (economic heterosinglething)], разнороден фирмен икономически предмет* (heterogeneous firm economic thing)
[същото
като
икономически
хетерофирмпредмет*
(economic
heterofirmthing)] и разнороден отраслови икономически предмет*
(heterogeneous bransh economic thing) [същото като икономически хетеробраншпредмет* (economic heterobranshthing)]} и всеобщ отделен икономически предмет* (general single economic thing) [същото като икономически
дженисингълпредмет* (economic genisinglething)] {в т.ч. всеобщ индивидуален икономически предмет* (general individual economic thing) [същото като
икономически дженииндипредмет* (economic genisinglething)], всеобщ фирмен икономически предмет* (general firm economic thing) [същото като
икономически дженифирмпредмет* (economic genifirmthing)] и всеобщ отраслови икономически предмет* (general bransh economic thing) [същото като
икономически дженибраншпредмет* (economic genibranshthing)]};
(2) за секторния икономически предмет – еднороден секторен икономически предмет* (homogeneous sector economic thing) [същото като икономически хомосектипредмет* (economic homosectithing)], разнороден секторен
икономически предмет* (heterogeneous sector economic thing) [същото като
икономически хeтеросектипредмет* (economic heterosectithing)] и всеобщ
секторен икономически предмет* (general sector economic thing) [същото като икономически дженисектипредмет* (economic genisectithing)];
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) за обществения икономически предмет – еднороден обществен икономически предмет* (homogeneous social economic thing) [същото като икономически хомосоципредмет* (economic homosocithing)], разнороден обществен икономически предмет* (heterogeneous social economic thing) [същото като икономически хeтеросоципредмет* (economic heterosocithing)] и
всеобщ обществен икономически предмет* (general social economic thing)
[същото като икономически дженисоципредмет* (economic genisocithing)].
Като икономически връзки в горепосочените икономически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: еднородни отделни икономически ингредиенти* (homogeneous single economic ingredients), разнородни
отделни икономически ингредиенти* (heterogeneous single economic ingredients) и всеобщи отделни икономически ингредиенти* (general single
economic ingredients); еднородни секторни икономически ингредиенти*
(homogeneous sector economic ingredients), разнородни секторни икономически ингредиенти* (heterogeneous sector economic ingredients) и всеобщи секторни икономически ингредиенти* (general sector economic ingredients);
еднородни обществени икономически ингредиенти* (homogeneous social
economic ingredients), разнородни обществени икономически ингредиенти*
(heterogeneous social economic ingredients) и всеобщи обществени икономически ингредиенти* (general social economic ingredients).
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната общностна
икономическа обхватност и ингредиентната субстанциална икономическа обхватност, т.е. при органическата ингредиентна консистентна икономическа
композитност* (organic ingrediental consistent economic compositness), се конституират следните разновидности на икономиката:
(1) за отделната икономика – еднородна отделна икономика*
(homogeneous single economy) [същото като хомосингъликономика* (homosingleeconomy)] {в т.ч. еднородна индивидуална икономика* (homogeneous
individual economy) [същото като хомоиндиикономика* (homosingleeconomy)],
еднородна фирмена икономика* (homogeneous firm economy) [същото като
хомофирмикономика* (homofirmeconomy)] и еднородна отраслова икономика* (homogeneous bransh economy) [същото като хомобраншикономика*
(homobransheconomy)]}, разнородна отделна икономика* (heterogeneous single economy) [същото като хетеросингъликономика* (heterosingleeconomy)]
{в т.ч. разнородна индивидуална икономика* (heterogeneous individual
economy) [същото като хетероиндиикономика* (heterosingleeconomy)], разнородна фирмена икономика* (heterogeneous firm economy) [същото като хе132
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------терофирмикономика* (heterofirmeconomy)] и разнородна отраслова икономика* (heterogeneous bransh economy) [същото като хетеробраншикономика*
(heterobransheconomy)]} и всеобща отделна икономика* (general single
economy) [същото като дженисингъликономика* (genisingleeconomy)] {в т.ч.
всеобща индивидуална икономика* (general individual economy) [същото като
дженииндиикономика* (genisingleeconomy)], всеобща фирмена икономика*
(general firm economy) [същото като дженифирмикономика* (genifirmeconomy)] и всеобща отраслова икономика* (general bransh economy) [същото като дженибраншикономика* (genibransheconomy)]};
(2) за секторната икономика – еднородна секторна икономика*
(homogeneous sector economy) [същото като хомосектиикономика* (homosectieconomy)], разнородна секторна икономика* (heterogeneous sector economy)
[същото като хeтеросектиикономика* (heterosectieconomy)] и всеобща секторана икономика* (general sector economy) [същото като дженисектиикономика* (genisectieconomy)];
(3) за обществената икономика – еднородна обществена икономика*
(homogeneous social economy) [същото като хомосоциикономика* (homosocieconomy)], разнородна обществена икономика* (heterogeneous social economy)
[същото като хeтеросоциикономика* (heterosocieconomy)] и всеобща обществена икономика* (general social economy) [същото като дженисоциикономика* (genisocieconomy)].
III. Ингредиентната субстанциална икономическа съставност*
(ingrediental substantial economic compoundness) е общо понятие за ингредиентна субстанциална икономическа обхватност, ингредиентна икономическа
общностност и ингредиентна субстанциална икономическа композитност* (ingrediental substantial economic compositness) (субстанциалната икономическа обхватност, икономическата общностност и субстанциалната икономическа композитност са разновидности на субстанциалната икономическа
съставност). Понятията за икономическия предмет (това се отнася и за икономическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната субстанциална
икономическа съставност, са показани във фиг. 5. Това е първично прилагане
на ингредиентната субстанциална икономическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна субстанциална икономическа съставност* (primary
ingrediental substantial economic compoundness). Органическото прилагане на
същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна субстанциална ико-
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

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

Първична ингредиентна субстанциална
икономическа обхватност

номическа съставност* (organic ingrediental substantial economic compoundness compoundness), е показано във фиг. 6.

Еднороден
икономически
предмет

Еднороден
съвкупен
икономически
предмет

Еднороден
съвкупностен икономически
предмет

Разнороден
икономически
предмет

Разнороен
съвкупен
икономически
предмет

Разнороден съвкупностен
икономически предмет

Всеобщ
икономически
предмет

Всеобща
съвкупен
икономически
предмет

Всеобщ
съвкупностин икономически
предмет

Съвкупен
икономически
предмет

Съвкупностен
икономически
предмет

Първична
ингредиентна
субстанциална
икономическа
композитност

Първична ингредиентна
икономическа общностност

Фиг. 5. Първична ингредиентна субстанциална икономическа съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

Органическа ингредиентна субстанциална
икономическа обхватност

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

Еднородна
форномика

Еднородна
съвкупна
икономика

Еднородна
съвкупностна
икономика

Разнородна
икономика

Разнородна
съвкупна
икономика

Разнородна съвкупностна
икономика

Всеобща
родна
икономика

Всеобща
съвкупна
икономика

Всеобщасъвкупностна
икономика

Съвкупна
икономика

Съвкупностна
икономика

Органическа
ингредиентна
субстанциална
икономическа
композитност

Органическа ингредиентна
икономическа общностност

Фиг. 6. Органическа ингредиентна субстанциална икономическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икономическа
общностност и ингредиентната субстанциална икономическа обхватност, т.е.
при първичната ингредиентна субстанциална икономическа композит-
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност* (primary ingrediental substantial economic compositness), се конституират
следните разновидности на икономическия предмет:
(1) за еднородния икономически предмет – еднороден съвкупен икономически предмет* (homogeneous joint economic thing) [същото като икономически хомоджоинтпредмет* (economic homojointthing)] и еднороден съвкупностен икономически предмет* (homogeneous totalitic economic thing) [същото като икономически хомототипредмет* (economic homototithing)];
(2) за разнородния икономически предмет – разнороден съвкупен икономически предмет* (heterogeneous joint economic thing) [същото като икономически хетероджоинтпредмет* (economic heterojointthing)] и разнороден
съвкупностен икономически предмет* (heterogeneous totalitic economic thing)
[същото като икономически хетерототипредмет* (economic heterototithing)];
(3) за всеобщия икономически предмет – всеобщ съвкупен икономически
предмет* (general joint economic thing) [същото като икономически джениджоинтпредмет* (economic genijointthing)] и всеобщ съвкупностен икономически предмет* (general totalitic economic thing) [същото като икономически дженитотипредмет* (economic genitotithing)].
Като икономически връзки в горепосочените икономически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: еднородни съвкупни икономически ингредиенти* (homogeneous joint economic ingredients) и еднородни
съвкупностни икономически ингредиенти* (homogeneous totalitic economic
ingredients);
разнородни
съвкупни
икономически
ингредиенти*
(heterogeneous joint economic ingredients) и разнородни съвкупностни икономически ингредиенти* (heterogeneous totalitic economic ingredients); всеобщи
съвкупни икономически ингредиенти* (general joint economic ingredients) и
(б) всеобщи съвкупностни икономически ингредиенти* (general totalitic
economic ingredients).
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната икономическа общностност и ингредиентната субстанциална икономическа обхватност, т.е. при органическата ингредиентна субстанциална икономическа
композитност* (organic ingrediental substantial economic compositness), се
конституират следните разновидности на икономиката:
(1) за еднородната икономика – еднородна съвкупна икономика*
(homogeneous joint economy) [същото като хомоджоинтикономика* (homojointeconomy)] и еднородна съвкупностна икономика* (homogeneous totalitic
economy) [същото като хомототиикономика* (homototieconomy)];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) за разнородната икономика – разнородна съвкупна икономика*
(heterogeneous joint economy) [същото като хетероджоинтикономика* (heterojointeconomy)] и разнородна съвкупностна икономика* (heterogeneous
totalitic economy) [същото като хетерототиикономика* (economic heterototieconomy)];
(3) за всеобщата икономика – всеобща съвкупна икономика* (general joint
economy) [същото като джениджоинтикономика* (genijointeconomy)] и всеобща съвкупностна икономика* (general totalitic economy) [същото като дженитотиикономика* (genitotieconomy)].
IV. Ингредиентната обхватностна икономическа съставност*
(ingrediental rangeness economic compoundness) е общо понятие за ингредиентна икономическа обхватност, ингредиентна икономическа общностност и
ингредиентна обхватностна икономическа композитност* (ingrediental
rangeness economic compositness) (икономическата обхватност, икономическата
общностност и обхватностната икономическа композитност са разновидности
на обхватностната икономическа съставност). Понятията за икономически
предмет (това се отнася и за икономическите ингредиенти), които възникват
при ингредиентната обхватностна икономическа съставност, са показани във
фиг. 7. Това е първично прилагане на ингредиентната обхватностна икономическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна обхватностна икономическа съставност* (primary ingrediental rangeness economic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата
ингредиентна обхватностна икономическа съставност* (organic
ingrediental rangeness economic compoundness), е показано във фиг. 8.
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

Първична ингредиентна икономическа
обхватност

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

Частен
икономически
предмет

Съвкупен
частен
икономически
предмет

Съвкупностен частен икономически
предмет

Групов
икономически
предмет

Съвкупен
групов
икономически
предмет

Съвкупностен групов икономически
предмет

Всеобхватен
икономически
предмет

Съвкупен
всеобхватен икономически
предмет

Съвкупностен всеобхватен икономически
предмет

Съвкупен
икономически
предмет

Съвкупностен
икономически
предмет

Първична
ингредиентна
обхватностна
икономическа
композитност

Първична ингредиентна
икономическа общностност

Фиг. 7. Първична ингредиентна обхватностна икономическа съставност
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

Органическа ингредиентна икономическа
обхватност

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

Частна
икономика

Съвкупна
частна
икономика

Съвкупностна
частна
икономика

Групова
икономика

Съвкупна
групова
икономика

Съвкупностна
групова
икономика

Всеобхватна
икономика

Съвкупна
всеобхватна
икономика

Съвкупностна
всеобхватна икономика

Съвкупна
икономика

Съвкупностна
икономика

Органическа
ингредиентна
обхватностна
икономическа
композитност

Органическа ингредиентна
икономическа общностност

Фиг. 8. Органическа ингредиентна обхватностна икономическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната субстанциална икономическа обхватност, ингредиентната общностна икономическа обхватност (първите две са разновидности на ингредиентната икономическа обхватност) и ингредиентната икономическа общностност, т.е. при първичната
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентна обхватностна икономическа композитност* (primary
ingrediental rangeness economic compositness), се конституират следните субстанциални разновидности на икономическия предмет:
(1) за еднородния отделен икономически предмет –
(а) еднороден съвкупен отделен икономически предмет* (homogeneous
joint single economic thing) [същото като икономически хомоджоинтсингълпредмет* (economic homojointsinglething)], което е същото като съвкупен частен икономически предмет* (joint particular economic thing) и като частностопански икономически предмет* (part-economic thing) {в т.ч. (α) еднороден
съвкупен индивидуален икономически предмет* (homogeneous joint individual economic thing) [същото като икономически хомоджоинтиндипредмет*
(economic homojointindithing)], (β) еднороден съвкупен фирмен икономически
предмет* (homogeneous joint firm economic thing) [същото като икономически
хомоджоинтфирмпредмет* (economic homojointfirmthing)] и (γ) еднороден
съвкупен отраслови икономически предмет* (homogeneous joint branch
economic thing) [същото като икономически хомоджоинтбраншпредмет*
(economic homojointbranchthing)]};
(б) еднороден съвкупностен отделен икономически предмет*
(homogeneous totalitic single economic thing) [същото като икономически хомототисингълпредмет* (economic homototisinglething)], което е същото като
съвкупностен частен икономически предмет* (totalitic particular economic
thing) {в т.ч. (α) еднороден съвкупностен индивидуален икономически предмет* (homogeneous totalitic individual economic thing) [същото като икономически хомототииндипредмет* (economic homototiindithing)], (β) еднороден
съвкупностен фирмен икономически предмет* (homogeneous totalitic firm
economic thing) [същото като икономически хомототифирмпредмет*
(economic homototifirmthing)] и (γ) еднороден съвкупностен отраслови икономически предмет* (homogeneous totalitic branch economic thing) [същото
като
икономически
хомототибраншпредмет*
(economic
homototibranchthing)]}, като (а) и (б) са разновидности на частния икономически предмет;
(2) за еднородния секторен икономически предмет – (а) еднороден съвкупен секторен икономически предмет* (homogeneous joint sector economic
thing) [същото като икономически хомоджоинтсектипредмет* (economic
homojointsectithing)] и (б) еднороден съвкупностен секторен икономически
предмет* (homogeneous totalitic sector economic thing) [същото като икономически хомототисектипредмет* (economic homototisectithing)];
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) за еднородния обществен икономически предмет – (а) еднороден съвкупен обществен икономически предмет* (homogeneous joint social economic
thing) [същото като икономически хомоджоинтсоципредмет* (economic
homojointsocithing)] и (б) еднороден съвкупностен обществен икономически
предмет* (homogeneous totalitic social economic thing) [същото като икономически хомототисоципредмет* (economic homototisocithing)];
(4) за разнородния отделен икономически предмет –
(а) разнороден съвкупен отделен икономически предмет* (heterogeneous
joint single economic thing) [същото като икономически хетероджоинтсингълпредмет* (economic heterojointsinglething)] {в т.ч. (α) разнороден съвкупен
индивидуален икономически предмет* (heterogeneous joint individual
economic thing) [същото като икономически хетероджоинтиндипредмет*
(economic heterojointindithing)], (β) разнороден съвкупен фирмен икономически предмет* (heterogeneous joint firm economic thing) [същото като икономически хетероджоинтфирмпредмет* (economic heterojointfirmthing)] и (γ)
разнороден съвкупен отраслови икономически предмет* (heterogeneous joint
branch economic thing) [същото като икономически хетероджоинтбранш
предмет* (economic heterojointbranchthing)]};
(б) разнороден съвкупностен отделен икономически предмет*
(heterogeneous totalitic single economic thing) [същото като икономически хетерототисингълпредмет* (economic heterototisinglething)] {в т.ч. (α) разнороден съвкупностен индивидуален икономически предмет* (heterogeneous
totalitic individual economic thing) [същото като икономически хетерототииндипредмет* (economic heterototiindithing)], (β) разнороден съвкупностен
фирмен икономически предмет* (heterogeneous totalitic firm economic thing)
[същото като икономически хетерототифирмпредмет* (economic heterototifirmthing)] и (γ) разнороден съвкупностен отраслови икономически предмет* (heterogeneous totalitic branch economic thing) [същото като икономически хетерототибраншпредмет* (economic heterototibranchthing)]};
(5) за разнородния секторен икономически предмет – (а) разнороден съвкупен секторен икономически предмет* (heterogeneous joint sector economic
thing) [същото като икономически хетероджоинтсектипредмет* (economic
heterojointsectithing)], което е същото като съвкупен групов икономически
предмет* (joint group economic thing) и като груповостопански икономически предмет* (group-economic thing), и (б) разнороден съвкупностен секторен
икономически предмет* (heterogeneous totalitic sector economic thing) [същото
като
икономически
хетерототисектипредмет*
(economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------heterototisectithing)], което е същото като съвкупностен групов икономически
предмет* (totalitic group economic thing), като (а) и (б) са разновидности на
груповия икономически предмет;
(6) за разнородния обществен икономически предмет – (а) разнороден
съвкупен обществен икономически предмет* (heterogeneous joint social
economic thing) [същото като икономически хетероджоинтсоципредмет*
(economic heterojointsocithing)] и (б) разнороден съвкупностен обществен
икономически предмет* (heterogeneous totalitic social economic thing) [същото
като
икономически
хетерототисоципредмет*
(economic
heterototisocithing)];
(7) за всеобщия отделен икономически предмет –
(а) всеобщ съвкупен отделен икономически предмет* (general joint
single economic thing) [същото като икономически джениджоинтсингълпредмет* (economic genijointsinglething)] {в т.ч. (α) всеобщ съвкупен индивидуален икономически предмет* (general joint individual economic thing) [същото
като
икономически
джениджоинтиндипредмет*
(economic
genijointindithing)], (β) всеобщ съвкупен фирмен икономически предмет*
(general joint firm economic thing) [същото като икономически джениджоинтфирмпредмет* (economic genijointfirmthing)] и (γ) всеобщ съвкупен отраслови икономически предмет* (general joint branch economic thing) [същото
като икономически джениджоинтбранш предмет* (economic genijointbranchthing)]};
(б) всеобщ съвкупностен отделен икономически предмет* (general
totalitic single economic thing) [същото като икономически дженитотисингълпредмет* (economic genitotisinglething)] {в т.ч. (α) всеобщ съвкупностен
индивидуален икономически предмет* (general totalitic individual economic
thing) [същото като икономически дженитотииндипредмет* (economic
genitotiindithing)], (β) всеобщ съвкупностен фирмен икономически предмет*
(general totalitic firm economic thing) [същото като икономически дженитотифирмпредмет* (economic genitotifirmthing)] и (γ) всеобщ съвкупностен
отраслови икономически предмет* (general totalitic branch economic thing)
[същото като икономически дженитотибраншпредмет* (economic genitotibranchthing)]};
(8) за всеобщия секторен икономически предмет – (а) всеобщ съвкупен
секторен икономически предмет* (general joint sector economic thing) [същото
като
икономически
джениджоинтсектипредмет*
(economic
genijointsectithing)] и (б) всеобщ съвкупностен секторен икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмет* (general totalitic sector economic thing) [същото като икономически
дженитотисектипредмет* (economic genitotisectithing)];
(9) за всеобщия обществен икономически предмет – (а) всеобщ съвкупен
обществен икономически предмет* (general joint social economic thing) [същото като икономически джениджоинтсоципредмет* (economic genijointsocithing)], което е същото като съвкупен всеобхватен икономически предмет (joint comprehensive economic thing) и като народностопански икономически предмет* (all-economic thing), и (б) всеобщ съвкупностен обществен
икономически предмет* (general totalitic social economic thing) [същото като
икономически дженитотисоципредмет* (economic genitotisocithing)], което
е същото като съвкупностен всеобхватен икономически предмет* (totalitic
comprehensive economic thing), като (а) и (б) са разновидности на всеобхватния
икономически предмет.
В горепосочените икономически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно, следните икономически ингредиенти в качеството им
на икономически връзки:
(1) за еднородния отделен икономически предмет – (а) еднородни съвкупни отделни икономически ингредиенти* (homogeneous joint single economic
ingredients), което е същото като съвкупни частни икономически ингредиенти* (joint particular economic ingredients) и като частностопански икономически ингредиенти* (part-economic ingredients), и (б) еднородни съвкупностни отделни икономическа ингредиенти* (homogeneous totalitic single
economic ingredients), което е същото като съвкупностни частни икономически ингредиенти* (totalitic particular economic ingredients), като (а) и (б) са
разновидности на частните икономически ингредиенти;
(2) за еднородния секторен икономически предмет – (а) еднородни съвкупни секторни икономически ингредиенти* (homogeneous joint sector
economic ingredients) и (б) еднородни съвкупностни секторни икономически
ингредиенти* (homogeneous totalitic sector economic ingredients);
(3) за еднородния обществен икономически предмет – (а) еднородни съвкупни обществени икономически ингредиенти* (homogeneous joint social
economic ingredients) и (б) еднородни съвкупностни обществени икономически ингредиенти* (homogeneous totalitic social economic ingredients);
(4) за разнородния отделен икономически предмет – (а) разнородни съвкупни отделни икономически ингредиенти* (heterogeneous joint single
economic ingredients) и (б) разнородни съвкупностни отделни икономически
ингредиенти* (heterogeneous totalitic single economic ingredients);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(5) за разнородния секторен икономически предмет – (а) разнородни съвкупни секторни икономически ингредиенти* (heterogeneous joint sector
economic ingredients), което е същото като съвкупни групови икономически
ингредиенти* (joint group economic ingredients) и като груповостопански икономически ингредиенти* (group-economic ingredients), и (б) разнородни съвкупностни секторни икономически ингредиенти* (heterogeneous totalitic
sector economic ingredients), което е същото като съвкупностни групови икономически ингредиенти* (totalitic group economic ingredients), като (а) и (б) са
разновидности на груповите икономически ингредиенти;
(6) за разнородния обществен икономическа предмет – (а) разнородни
съвкупни обществени икономически ингредиенти* (heterogeneous joint social
economic ingredients) и (б) разнородни съвкупностни обществени икономически ингредиенти* (heterogeneous totalitic social economic ingredients);
(7) за всеобщия отделен икономически предмет – (а) всеобщи съвкупни
отделни икономически ингредиенти* (general joint single economic
ingredients) и (б) всеобщи съвкупностни отделни икономически ингредиенти* (general totalitic single economic ingredients);
(8) за всеобщия секторен икономически предмет – (а) всеобщи съвкупни
секторни икономически ингредиенти* (general joint sector economic
ingredients) и (б) всеобщи съвкупностни секторни икономически ингредиенти* (general totalitic sector economic ingredients);
(9) за всеобщия обществен икономически предмет – (а) всеобщи съвкупни
обществени икономически ингредиенти* (general joint social economic
ingredients), което е същото като съвкупни всеобхватни икономически ингредиенти (joint comprehensive economic ingredients) и като народностопански
икономически ингредиенти* (all-economic ingredients), и (б) всеобщи съвкупностни обществени икономически ингредиенти* (general totalitic social
economic ingredients), което е същото като съвкупностни всеобхватни икономически ингредиенти* (totalitic comprehensive economic ingredients), като
(а) и (б) са разновидности на всеобхватните икономически ингредиенти.
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната субстанциална икономическа обхватност, ингредиентната общностна икономическа обхватност (първите две са разновидности на ингредиентната икономическа обхватност) и ингредиентната икономическа общностност, т.е. при органическата ингредиентна обхватностна икономическа композитност* (organic
ingrediental rangeness economic compositness), се конституират следните органически разновидности на икономиката:
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) за еднородната отделна икономика –
(а) еднородна съвкупна отделна икономика* (homogeneous joint single
economy)
[същото
като
хомоджоинтсингъликономика*
(homojointsingleeconomy)], което е същото като съвкупна частна икономика*
(joint particular economy) и като частностопанска икономика* (part-economy)
{в т.ч. (α) еднородна съвкупна индивидуална икономика* (homogeneous joint
individual economy) [същото като хомоджоинтиндиикономика* (homojointindieconomy)], (β) еднородна съвкупна фирмена икономика* (homogeneous joint
firm
economy)
[същото
като
хомоджоинтфирмикономика*
(homojointfirmeconomy)] и (γ) еднородна съвкупна отраслова икономика*
(homogeneous joint branch economy) [същото като хомоджоинтбраншикономика* (homojointbrancheconomy)]};
(б) еднородна съвкупностна отделна икономика* (homogeneous totalitic
single
economy)
[същото
като
хомототисингъликономика*
(homototisingleeconomy)], което е същото като съвкупностна частна икономика* (totalitic particular economy) {в т.ч. (α) еднородна съвкупностна индивидуална икономика* (homogeneous totalitic individual economy) [същото като
хомототииндиикономика* (homototiindieconomy)], (β) еднородна съвкупностна фирмена икономика* (homogeneous totalitic firm economy) [същото
като хомототифирмикономика* (homototifirmeconomy)] и (γ) еднородна
съвкупностна отраслова икономика* (homogeneous totalitic branch economy)
[същото като хомототибраншикономика* (homototibrancheconomy)]}, като
(а) и (б) са разновидности на частния икономика;
(2) за еднородната секторна икономика – (а) еднородна съвкупна секторна икономика* (homogeneous joint sector economy) [същото като хомоджоинтсектиикономика* (homojointsectieconomy)] и (б) еднородна съвкупностна
секторна икономика* (homogeneous totalitic sector economy) [същото като хомототисектиикономика* ( homototisectieconomy)];
(3) за еднородната обществена икономика – (а) еднородна съвкупна обществена икономика* (homogeneous joint social economy) [същото като хомоджоинтсоциикономика* (homojointsocieconomy)] и (б) еднородна съвкупностна обществена икономика* (homogeneous totalitic social economy) [същото като хомототисоциикономика* (homototisocieconomy)];
(4) за разнородната отделна икономика –
(а) разнородна съвкупна отделна икономика* (heterogeneous joint single
economy)
[същото
като
хетероджоинтсингъликономика*
heterojointsingleeconomy)] {в т.ч. (α) разнородна съвкупна индивидуална ико145
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номика* (heterogeneous joint individual economy) [същото като хетероджоинтиндиикономика* (heterojointindieconomy)], (β) разнородна съвкупна фирмена икономика* (heterogeneous joint firm economy) [същото като хетероджоинтфирмикономика* (heterojointfirmeconomy)] и (γ) разнородна съвкупна
отраслова икономика* (heterogeneous joint branch economy) [същото като хетероджоинтбраншикономика* (heterojointbrancheconomy)]};
(б) разнородна съвкупностна отделна икономика* (heterogeneous
totalitic single economy) [същото като хетерототисингъликономика* (heterototisingleeconomy)] {в т.ч. (α) разнородна съвкупностна индивидуална икономика* (heterogeneous totalitic individual economy) [същото като хетерототииндиикономика* (heterototiindieconomy)], (β) разнородна съвкупностна
фирмена икономика* (heterogeneous totalitic firm economy) [същото като хетерототифирмикономика* (heterototifirmeconomy)] и (γ) разнородна съвкупностна отраслова икономика* (heterogeneous totalitic branch economy)
[същото като хетерототибраншикономика* (heterototibrancheconomy)]};
(5) за разнородната секторна икономика – (а) разнородна съвкупна секторна икономика* (heterogeneous joint sector economy) [същото като хетероджоинтсектиикономика* (heterojointsectieconomy)], което е същото като
съвкупна групова икономика* (joint group economy) и като груповостопанска
икономика* (group-economy), и (б) разнородна съвкупностна секторна икономика* (heterogeneous totalitic sector economy) [същото като хетерототисектиикономика* (heterototisectieconomy)], което е същото като съвкупностна групова икономика* (totalitic group economy), като (а) и (б) са разновидности на груповата икономика;
(6) за разнородната обществена икономика – (а) разнородна съвкупна обществена икономика* (heterogeneous joint social economy) [същото като хетероджоинтсоциикономика* (heterojointsocieconomy)] и (б) разнородна съвкупностна обществна икономика* (heterogeneous totalitic social economy)
[същото като хетерототисоциикономика* (heterototisocieconomy)];
(7) за всеобщата отделна икономика –
(а) всеобща съвкупна отделна икономика* (general joint single economy)
[същото като джениджоинтсингъликономика* (genijointsingleeconomy)] {в
т.ч. (α) всеобща съвкупна индивидуална икономика* (general joint individual
economy) [същото като джениджоинтиндиикономика* (genijointindieconomy)], (β) всеобща съвкупна фирмена икономика* (general joint firm
economy) [същото като джениджоинтфирмикономика* (genijointfirmeconomy)] и (γ) всеобща съвкупна отраслова икономика* (general joint
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------branch economy) [същото като джениджоинтбраншикономика* (genijointbrancheconomy)]};
(б) всеобща съвкупностна отделна икономика* (general totalitic single
economy)
[същото
като
дженитотисингъликономика*
(genitotisingleeconomy)] {в т.ч. (α) всеобща съвкупностна индивидуална икономика* (general totalitic individual economy) [същото като дженитотииндиикономика* (genitotiindieconomy)], (β) всеобща съвкупностна фирмена икономика* (general totalitic firm economy) [същото като дженитотифирмикономика* (genitotifirmeconomy)] и (γ) всеобща съвкупностна отраслова икономика* (general totalitic branch economy) [същото като дженитотибраншикономика* (genitotibrancheconomy)]};
(8) за всеобщата секторна икономика – (а) всеобща съвкупна секторна
икономика* (general joint sector economy) [същото като джениджоинтсектиикономика* (genijointsectieconomy)] и (б) всеобща съвкупностна секторена икономика* (general totalitic sector economy) [същото като дженитотисектиикономика* (genitotisectieconomy)];
(9) за всеобщата обществена икономика – (а) всеобща съвкупна обществена икономика* (general joint social economy) [същото като джениджоинтсоциикономика* (genijointsocieconomy)], което е същото като съвкупна всеобхватна икономика (joint comprehensive economy) и като народностопанса
икономика* (all-economy), и (б) всеобща съвкупностна обществена икономика* (general totalitic social economy) [същото като дженитотисоциикономика* (genitotisocieconomy)], което е същото като съвкупностна всеобхватна
икономика* (totalitic comprehensive economy), като (а) и (б) са разновидности
на всеобхватната икономика.
V. Ингредиентната икономическа съставност* (ingrediental economic
compoundness) е общо понятие за ингредиентна икономическа общностност,
ингредиентна икономическа субстанциалност и ингредиентна икономическа
композантност* (ingrediental economic composantness) (икономическата общностност, икономическата субстанциалност и икономическата композантност
са разновидности на икономическата съставност). Понятията за икономическа
предмет (това се отнася и за икономическите ингредиенти), които възникват
при ингредиентната икономическа съставност, са показани във фиг. 9. Това е
първично прилагане на ингредиентната икономическа съставност, т.е. на
първичната ингредиентна икономическа съставност* (primary ingrediental
economic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Първична ингредиентна
икономическа субстанциалност

на органическата ингредиентна икономическа съставност* (organic
ingrediental economic compoundness), е показано във фиг. 10.

Агрегатен
икономически
предмет

Агрегатен
съвкупен
икономически
предмет

Агрегатен
съвкупностен икономически
предмет

Множествен
икономически
предмет

Множествен съвкупен икономически
предмет

Множествен съвкупностен
икономически
предмет

Съвкупен
икономически
предмет

Съвкупностен
икономически
предмет

Първична
ингредиентна
икономическа
композантност

Първична ингредиентна
икономическа общностност

Фиг. 9. Първична ингредиентна икономическа съставност
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Органическа ингредиентна
икономическа субстанциалност

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

Агрегатна
икономика

Агрегатна
съвкупна
икономика

Агрегатна
съвкупностна
икономика

Множествена
икономика

Множественасъвкупна
икономика

Множестнета съвкупностна
икономика

Съвкупна
икономика

Съвкупностна
икономика

Органическа
ингредиентна
икономическа
композантност

Органическа ингредиентна
икономическа общностност

Фиг. 10. Органическа ингредиентна икономическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икономическа
субстанциалност и ингредиентната икономическа общностност, т.е. при първичната ингредиентна икономическа композитност* (primary ingrediental
economic compositness), се конституират:
(1) агрегатен съвкупен икономически предмет* (aggregate joint economic
thing) [същото като икономически агреджоинтпредмет* (economic aggrejointthing)] и множествен съвкупен икономически предмет* (plural joint
economic thing) [същото като икономически плуджоинтпредмет* (economic
plujointthing)] [агрегатният икономически предмет, съвкупният икономически
предмет и агрегатният съвкупен икономически предмет са разновидности на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------по-общото понятие за общ икономически предмет (total economic thing), което е същото като икономически топредмет* (economic tothing)];
(2) агрегатен съвкупностен икономически предмет* (aggregate totalitic
economic thing) [същото като икономически агретотипредмет* (economic
aggretotithing)] и множествен съвкупностен икономически предмет* (plural
totalitic economic thing) [същото като икономически плутотипредмет*
(economic plutotithing)] [множественият икономически предмет, съвкупностният икономически предмет и множественият съвкупностен икономически предмет са разновидности на по-общото понятие за мрежест икономически
предмет (reticulated economic thing), което е същото като икономически ретипредмет* (economic retihing)].
Като икономически връзки в горепосочените икономически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) агрегатни съвкупни икономически ингредиенти* (aggregate joint economic ingredients) и множествни
съвкупни икономически ингредиенти* (plural joint economic ingredients) [агрегатните икономически ингредиенти, съвкупните икономически ингредиенти
и агрегатните съвкупни икономически ингредиенти са разновидности на пообщото понятие за общи икономически ингредиенти (total economic
ingredients)]; (2) агрегатни съвкупностни икономическа ингредиенти*
(aggregate totalitic economic ingredients) и множествени съвкупностни икономически ингредиенти* (plural totalitic economic ingredients) [множествените
икономически ингредиенти, съвкупностните икономически ингредиенти и
множествените съвкупностни икономически ингредиенти са разновидности на
по-общото понятие за мрежести икономически ингредиенти (reticulated
economic ingredients)].
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната икономическа субстанциалност и ингредиентната икономическа общностност, т.е. при
органическата ингредиентна икономическа композитност* (organic
ingrediental economic compositness), се конституират:
(1) агрегатна съвкупна икономика* (aggregate joint economy) [същото като агреджоинтикономика* (aggrejointeconomy)] и множествна съвкупна
икономика* (plural joint economy) [същото като плуджоинтикономика*
(plujointeconomy)] [агрегатната икономика, съвкупната икономика и агрегатната съвкупна икономика са разновидности на по-общото понятие за обща икономика (total economy), което е същото като тоикономика* (toeconomy)];
(2) агрегатна съвкупностна икономика* (aggregate totalitic economy)
[същото като агретотиикономика* (aggretotieconomy)] и множествена съв150
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------купностна икономика* (plural totalitic economy) [същото като плутотиикономика* (plutotieconomy)] [множествената икономика, съвкупностната икономика и множествената съвкупностна икономика са разновидности на пообщото понятие за мрежеста икономика (reticulated economy), което е същото като ретиикономика* (retihing)].
VI. Ингредиентната икономическа форматност* (ingrediental
economic formatness) е общо понятие за ингредиентна икономическа обхватност, ингредиентна икономическа равнищност и ингредиентна икономическа многостранност* (ingrediental economic multilaterality) (икономическата
обхватност, икономическата равнищност и икономическата многостранност са
разновидности на икономическата форматност). Понятията за икономически
предмет (това се отнася и за икономическите ингредиенти), които възникват
при ингредиентната икономическа форматност, са показани във фиг. 11. Това е
първично прилагане на ингредиентната икономическа форматност, т.е. на
първичната ингредиентна икономическа форматност* (primary ingrediental
economic formatness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на
органическата ингредиентна икономическа форматност* (organic
ingrediental economic formatness), е показано във фиг. 12.
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Първична ингредиентна икономическа
равнищност

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

Всеобхватен макроикономически
предмет

Макроикономически
предмет

Групов
мезоикономически
предмет

Всеобхватен мезоикономически
предмет

Частен
микроикономически
предмет

Групов
микроикономически
предмет

Всеобхватен микроикономически
предмет

Частен
икономически
предмет

Групов
икономически
предмет

Всеобхватен икономически предмет

Мезоикономически
предмет

Микроикономически
предмет

Първична
ингредиентна
икономическа
многостранност

Първична ингредиентна икономическа
обхватност

Фиг. 11. Първична ингредиентна икономическа форматност
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

Органическа ингредиентна икономическа
равнищност

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

Всеобхватна
макроикономика

Макроикономика

Групова
мезоикономика

Всеобхватна
мезоикономика

Частнамикроикономика

Групова
микроикономика

Всеобхватна
микроикономика

Частна
икономика

Групова
икономика

Всеобхватна
икономика

Мезоикономика

Микроикономика

Органическа
ингредиентна
икономическа
многостранност

Органическа ингредиентна икономическа
обхватност

Фиг. 12. Органическа ингредиентна икономическа форматност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икономическа
равнищност, ингредиентната общностна икономическа обхватност и ингредиентната субстанциална икономическа обхватност (което означава съвместно да
се приложат ингредиентната икономическа равнищност и ингредиентната
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа обхватност), т.е. при първичната ингредиентна икономическа
многостранност* (primary ingrediental economic multilaterality), се конституират следните разновидности на икономическия предмет:
(1) за микроикономическата предмет:
(а) към отделния микроикономически предмет –
(α) еднороден отделен микроикономически предмет* (homogeneous
single microeconomic thing) [същото като микроикономически хомосингълпредмет* (microeconomic homosinglething)] {в т.ч. еднороден индивидуален
микроикономически предмет* (homogeneous individual microeconomic thing)
[същото като микроикономически хомоиндипредмет* (microeconomic homoindithing)],
еднороден
фирмен
микроикономически
предмет*
(homogeneous firm microeconomic thing) [същото като микроикономически
хомофирмпредмет* (microeconomic homofirmthing)] и еднороден отраслови
микроикономически предмет* (homogeneous branch microeconomic thing)
[същото като микроикономически хомобраншпредмет* (microeconomic homobranchthing)]};
(β) разнороден отделен микроикономически предмет* (heterogeneous
single microeconomic thing) [същото като микроикономически хетеросингълпредмет* (microeconomic heterosinglething)] {в т.ч. разнороден индивидуален
микроикономически предмет* (heterogeneous individual microeconomic thing)
[същото като микроикономически хетероиндипредмет* (microeconomic
heteroindithing)], разнороден фирмен микроикономически предмет*
(heterogeneous firm microeconomic thing) [същото като микроикономически
хетерофирмпредмет* (microeconomic heterofirmthing)] и разнороден отраслови микроикономически предмет* (heterogeneous branch microeconomic
thing)
[същото
като
микроикономически
хетеробраншпредмет*
(microeconomic heterobranchthing)]};
(γ) всеобщ отделен микроикономически предмет* (general single
microeconomic thing) [същото като микроикономически дженисингълпредмет* (microeconomic genisinglething)] [еднородният микроикономически
предмет, отделният микроикономически предмет и еднородният отделен микроикономически предмет са разновидности на по-общото понятие за частен
микроикономически предмет* (particular microeconomic thing), което е същото като микроикономически партипредмет* (microeconomic partithing)] {в
т.ч. всеобщ индивидуален микроикономически предмет* (general individual
microeconomic thing) [същото като микроикономически дженииндипредмет*
(microeconomic geniindithing)], всеобщ фирмен микроикономически пред154
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мет* (general firm microeconomic thing) [същото като микроикономически
дженифирмпредмет* (microeconomic genifirmthing)] и всеобщ отраслови
микроикономически предмет* (general branch microeconomic thing) [същото
като
микроикономически
дженибраншпредмет*
(microeconomic
genibranchthing)]};
(б) към секторния микроикономически предмет – еднороден секторен
микроикономически предмет* (homogeneous sector microeconomic thing) [същото като микроикономически хомосектипредмет* (microeconomic homosectithing)], разнороден секторен микроикономически предмет*
(heterogeneous sector microeconomic thing) [същото като микроикономически
хетеросектипредмет* (microeconomic heterosectithing)] и всеобщ сесторен
микроикономически предмет* (general sector microeconomic thing) [същото
като
микроикономически
дженисектипредмет*
(microeconomic
genisectithing)] [разнородният микроикономически предмет, секторният микроикономически предмет и разнородният секторен микроикономически предмет са разновидности на по-общото понятие за групов микроикономически
предмет* (group microeconomic thing), което е същото като микроикономически групопредмет* (microeconomic groupthing)];
(в) към обществения микроикономически предмет – еднороден обществен микроикономически предмет* (homogeneous social microeconomic thing)
[същото като микроикономически хомосоципредмет* (microeconomic
homosocithing)], разнороден обществен микроикономически предмет*
(heterogeneous social microeconomic thing) [същото като микроикономически
хетеросоципредмет* (microeconomic heterosocithing)] и всеобщ обществен
микроикономически предмет* (general social microeconomic thing) [същото
като
микроикономически
дженисоципредмет*
(microeconomic
genisocithing)] [всеобщият микроикономически предмет, общественият микроикономически предмет и всеобщият обществен микроикономически предмет
са разновидности на по-общото понятие за всеобхватен микроикономически
предмет* (comprehensive microeconomic thing), което е същото като микроикономиески компрепредмет* (microeconomic comprething)];
(2) за мезоикономическия предмет:
(а) към секторния мезоикономически предмет – еднороден секторен мезоикономически предмет* (homogeneous sector mesoeconomic thing) [същото
като мезоикономически хомосектипредмет* (mesoeconomic homosectithing)],
разнороден секторен мезоикономически предмет* (heterogeneous sector
mesoeconomic thing) [същото като мезоикономически хетеросектипредмет*
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(mesoeconomic heterosectithing)] и всеобщ сесторен мезоикономически предмет* (general sector mesoeconomic thing) [същото като мезоикономически
дженисектипредмет* (mesoeconomic genisectithing)] [разнородният мезоикономически предмет, секторният мезоикономически предмет и разнородният
секторен мезоикономически предмет са разновидности на по-общото понятие
за групов мезоикономически предмет* (group mesoeconomic thing), което е
същото като мезоикономически групопредмет* (mesoeconomic groupthing)];
(б) към обществения мезоикономически предмет – еднороден обществен
мезоикономически предмет* (homogeneous social mesoeconomic thing) [същото
като
мезоикономически
хомосоципредмет*
(mesoeconomic
homosocithing)], разнороден обществен мезоикономически предмет*
(heterogeneous social mesoeconomic thing) [същото като мезоикономически
хетеросоципредмет* (mesoeconomic heterosocithing)] и всеобщ обществен
мезоикономически предмет* (general social mesoeconomic thing) [същото като
мезоикономически дженисоципредмет* (mesoeconomic genisocithing)] [всеобщият мезоикономически предмет, общественият мезоикономически предмет
и всеобщият обществен мезоикономически предмет са разновидности на пообщото понятие за всеобхватен мезоикономически предмет* (comprehensive
mesoeconomic thing), което е същото като мезоикономиески компрепредмет*
(mesoeconomic comprething)];
(3) за макроикономическия предмет:
(а) към обществения макроикономически предмет – еднороден обществен макроикономически предмет* (homogeneous social macroeconomic thing)
[същото като макроикономически хомосоципредмет* (macroeconomic homosocithing)] (ако не е посочено друго, под еднороден обществен предмет обикновено се подразбира еднородният обществен макроикономически предмет),
разнороден обществен макроикономически предмет* (heterogeneous social
macroeconomic thing) [същото като макроикономически хетеросоципредмет* (macroeconomic heterosocithing)] (ако не е посочено друго, под разнороден обществен предмет обикновено се подразбира разнородният обществен
макроикономически предмет) и всеобщ обществен макроикономически
предмет* (general social macroeconomic thing) [същото като макроикономически дженисоципредмет* (macroeconomic genisocithing)] (ако не е посочено
друго, под всеобщ обществен предмет обикновено се подразбира всеобщият
обществен макроикономически предмет) [всеобщият макроикономически
предмет, общественият макроикономически предмет и всеобщият обществен
макроикономически предмет са разновидности на по-общото понятие за все156
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обхватен макроикономически предмет* (comprehensive macroeconomic
thing), което е същото като макроикономиески компрепредмет* (macroeconomic comprething)].
Като икономически връзки в горепосочените икономически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно:
(1) за микроикономическия предмет:
(а) към отделния микроикономически предмет – еднородни отделни
микроикономически ингредиенти* (homogeneous single microeconomic
ingredients), разнородни отделни микроикономически ингредиенти*
(heterogeneous single microeconomic ingredients) и всеобщи отделни микроикономически ингредиенти* (general single microeconomic ingredients) [еднородните микроикономически ингредиенти, отделните микроикономически ингредиенти и еднородните отделни микроикономически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие за частни микроикономически ингредиенти* (particular microeconomic ingredients)];
(б) към секторния микроикономически предмет – еднородни секторни
микроикономически ингредиенти* (homogeneous sector microeconomic
ingredients), разнородни секторни микроикономически ингредиенти*
(heterogeneous sector microeconomic ingredients) и всеобщи сесторни микроикономически ингредиенти* (general sector microeconomic ingredients) [разнородните микроикономически ингредиенти, секторните микроикономически
ингредиенти и разнородните секторни микроикономически ингредиенти са
разновидности на по-общото понятие за групови микроикономически ингредиенти* (group microeconomic ingredients)];
(в) към обществения микроикономическа предмет – еднородни обществени микроикономически ингредиенти* (homogeneous social microeconomic
ingredients), разнородни обществени микроикономически ингредиенти*
(heterogeneous social microeconomic ingredients) и всеобщи обществени микроикономически ингредиенти* (general social microeconomic ingredients) [всеобщите микроикономически ингредиенти, обществените микроикономически
ингредиенти и всеобщите обществени микроикономически ингредиенти са
разновидности на по-общото понятие за всеобхватни микроикономически
ингредиенти* (comprehensive microeconomic ingredients)];
(2) за мезоикономическия предмет:
(а) към секторния мезоикономически предмет – еднородни секторни мезоикономически
ингредиенти*
(homogeneous
sector
mesoeconomic
ingredients), разнородни секторни мезоикономически ингредиенти*
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(heterogeneous sector mesoeconomic ingredients) и всеобщи сесторни мезоикономически предмет* (general sector mesoeconomic ingredients) [разнородните
мезоикономически ингредиенти, секторните мезоикономически ингредиенти и
разнородните секторни мезоикономически ингредиенти са разновидности на
по-общото понятие за групови мезоикономически ингредиенти* (group
mesoeconomic ingredients)];
(б) към обществения мезоикономически предмет – еднородни обществени мезоикономически ингредиенти* (homogeneous social mesoeconomic
ingredients), разнородни обществени мезоикономически ингредиенти*
(heterogeneous social mesoeconomic ingredients) и всеобщи обществени мезоикономически ингредиенти* (general social mesoeconomic ingredients) [всеобщите мезоикономически ингредиенти, обществените мезоикономически ингредиенти и всеобщите обществени мезоикономически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие за всеобхватни мезоикономически ингредиенти* (comprehensive mesoeconomic ingredients)];
(3) за макроикономическия предмет:
(а) към обществения макроикономически предмет – еднородни обществени макроикономически ингредиенти* (homogeneous social macroeconomic
ingredients) (ако не е посочено друго, под еднородни обществени ингредиенти
обикновено се подразбират еднородните обществени макроикономически ингредиенти), разнородни обществени макроикономически ингредиенти*
(heterogeneous social macroeconomic ingredients) (ако не е посочено друго, под
разнородни обществени ингредиенти обикновено се подразбират разнородните
обществени макроикономически ингредиенти) и всеобщи обществени макроикономически ингредиенти* (general social macroeconomic ingredients) (ако
не е посочено друго, под всеобщи обществени ингредиенти обикновено се
подразбират всеобщите обществени макроикономически ингредиенти) [всеобщите макроикономически ингредиенти, обществените макроикономически
ингредиенти и всеобщите обществени макроикономически ингредиенти са
разновидности на по-общото понятие за всеобхватни макроикономически
ингредиенти* (comprehensive macroeconomic ingredients)].
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност, ингредиентната общностна икономическа обхватност и ингредиентната субстанциална икономическа обхватност (което означава съвместно да се приложат ингредиентната икономическа равнищност и ингредиентната икономическа обхватност), т.е. при органическата ингредиентна
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа многостранност* (organic ingrediental economic multilaterality),
се конституират следните разновидности на икономиката:
(1) за микроикономиката:
(а) към отделната микроикономика –
(α) еднородна отделна микроикономика* (homogeneous single
microeconomy)
[същото
като
хомосингълмикроикономика*
(homosinglemicroeconomy)] {в т.ч. еднородна индивидуална микроикономика* (homogeneous individual microeconomy) [същото като хомоиндимикроикономика* (homoindimicroeconomy)], еднородна фирмена микроикономика*
(homogeneous firm microeconomy) [същото като хомофирммикроикономика*
(homofirmmicroeconomy)] и еднородна отраслова микроикономика*
(homogeneous branch microeconomy) [същото като хомобраншмикроикономика* (homobranchmicroeconomy)]};
(β) разнородна отделна микроикономика* (heterogeneous single
microeconomy)
[същото
като
хетеросингълмикроикономика*
(heterosinglemicroeconomy)] {в т.ч. разнородна индивидуална микроикономика* (heterogeneous individual microeconomy) [същото като хетероиндимикроикономика* (heteroindimicroeconomy)], разнородна фирмена микроикономика* (heterogeneous firm microeconomy) [същото като хетерофирммикроикономика* (heterofirmmicroeconomy)] и разнородна отраслова микроикономика* (heterogeneous branch microeconomy) [същото като хетеробраншмикроикономика* (heterobranchmicroeconomy)]};
(γ) всеобща отделна микроикономика* (general single microeconomy)
[същото като дженисингълмикроикономика* (genisinglemicroeconomy)]
[еднородната микроикономика, отделната микроикономика и еднородната отделна микроикономика са разновидности на по-общото понятие за частна
микроикономика* (particular microeconomy), което е същото като партимикроикономика* (microeconomic partieconomy)] {в т.ч. всеобща индивидуална
микроикономика* (general individual microeconomy) [същото като дженииндимикроикономика* (geniindimicroeconomy)], всеобща фирмена микроикономика* (general firm microeconomy) [същото като дженифирммикроикономика* (microeconomic genifirmeconomy)] и всеобща отраслова микроикономика* (general branch microeconomy) [същото като дженибраншмикроикономика* (genibranchmicroeconomy)]};
(б) към секторния микроикономика – еднородна секторна микроикономика* (homogeneous sector microeconomy) [същото като хомосектимикроикономика* (homosectimicroeconomy)], разнородна секторна микроикономика*
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(heterogeneous sector microeconomy) [същото като хетеросектимикроикономика* (heterosectimicroeconomy)] и всеобща сесторна микроикономика*
(general sector microeconomy) [същото като дженисектимикроикономика*
(genisectimicroeconomy)] [разнородната микроикономика, секторната микроикономика и разнородната секторен микроикономика са разновидности на пообщото понятие за групова микроикономика* (group microeconomy), което е
същото като групомикроикономика* (groupmicroeconomy)];
(в) към обществената микроикономика – еднородна обществена микроикономика* (homogeneous social microeconomy) [същото като хомосоцимикроикономика* (homosocimicroeconomy)], разнородна обществена микроикономика* (heterogeneous social microeconomy) [същото като хетеросоцимикроикономика* (heterosocimicroeconomy)] и всеобща обществена микроикономика* (general social microeconomy) [същото като дженисоцимикроикономика*
(genisocimicroeconomy)] [всеобщатат микроикономика, обществената микроикономика и всеобщата обществена микроикономика са разновидности на пообщото понятие за всеобхватна микроикономика* (comprehensive
microeconomy),
което
е
същото
като
компремикроикономика*
(compremicroeconomy)];
(2) за мезоикономиката:
(а) към секторната мезоикономика – еднородна секторна мезоикономика* (homogeneous sector mesoeconomy) [същото като хомосектимезоикономика* (homosectimesoeconomy)], разнородна секторна мезоикономика*
(heterogeneous sector mesoeconomy) [същото като хетеросектимезоикономика* (heterosectimesoeconomy)] и всеобща сесторна мезоикономика* (general
sector mesoeconomy) [същото като дженисектимезоикономика* (genisectimesoeconomy)] [разнородната мезоикономика, секторната мезоикономика и
разнородната секторен мезоикономика са разновидности на по-общото понятие за групова мезоикономика* (group mesoeconomy), което е същото като
групомезоикономика* (groupmesoeconomy)];
(б) към обществената мезоикономика – еднородна обществена мезоикономика* (homogeneous social mesoeconomy) [същото като хомосоцимезоикономика* (homosocimesoeconomy)], разнородна обществена мезоикономика*
(heterogeneous social mesoeconomy) [същото като хетеросоцимезоикономика*
(heterosocimesoeconomy)] и всеобща обществена мезоикономика* (general
social
mesoeconomy)
[същото
като
дженисоцимезоикономика*
(genisocimesoeconomy)] [всеобщата мезоикономика, обществената мезоикономика и всеобщата обществен мезоикономика са разновидности на по-общото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------понятие за всеобхватна мезоикономика* (comprehensive mesoeconomy), което
е същото като компремезоикономика* (compremesoeconomy)];
(3) за макроикономиката:
(а) към обществената макроикономика – еднородна обществеан макроикономика* (homogeneous social macroeconomy) [същото като хомосоцимакроикономика* (homosocimacroeconomy)] (ако не е посочено друго, под еднороден обществена икономика обикновено се подразбира еднородната обществена
макроикономика),
разнородна
обществена
макроикономика*
(heterogeneous social macroeconomy) [същото като хетеросоцимакроикономика* (heterosocimacroeconomy)] (ако не е посочено друго, под разнородна обществена икономика обикновено се подразбира разнородната обществена макроикономика) и всеобща обществена макроикономика* (general social
macroeconomy)
[същото
като
дженисоцимакроикономика*
(genisocimacroeconomy)] (ако не е посочено друго, под всеобща обществена
икономика обикновено се подразбира всеобщата обществена макроикономика)
[всеобщата макроикономика, обществената макроикономика и всеобщата обществена макроикономика са разновидности на по-общото понятие за всеобхватна макроикономика* (comprehensive macroeconomy), което е същото като
компремакроикономика* (compremacroeconomy)].
Ингредиентната икономическа многостранност е ингредиентен икономически критерий, чрез който се идентифицират отделни сегменти от цялостното поле на ингредиентната икономическа форматност, дефинирани едновременно от ингредиентната икономическа равнищност и ингредиентната икономическа обхватност.
Тъй като ингредиентната икономическа обхватност има поне две разновидности – ингредиентната субстанциална икономическа обхватност и ингредиентната общностна икономическа обхватност, то и ингредиентната
икономическа форматност има поне две съответстващи им разновидности: това са ингредиентната субстанциална икономическа форматност и ингредиентната общностна икономическа форматност.
VII. Ингредиентната субстанциална икономическа форматност*
(ingrediental substantial economic formatness) е общо понятие за ингредиентна
субстанциална икономическа обхватност, ингредиентна икономическа равнищеност и ингредиентна субстанциална икономическа многостранност*
(ingrediental substantial economic multilaterality) (субстанциалната икономическа обхватност, икономическата равнищност и икономическата многостранност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------са разновидности на субстанциалната икономическа форматност). Понятията
за икономическия предмет, които възникват при ингредиентната субстанциална икономическа форматност, са показани във фиг. 13. Това е първично прилагане на ингредиентната субстанциална икономическа форматност, т.е. на
първичната ингредиентна субстанциална икономическа форматност*
(primary ingrediental substantial economic formatness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна субстанциална икономическа форматност* (organic ingrediental substantial economic
formatness), е показано във фиг. 14.
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

Първична ингредиентна икономическа
равнищност`

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

Макроикономически
предмет

Еднороден
макроикономически
предмет

Разнороден макроикономически
предмет

Всеобщ
макроикономически
предмет

Мезоикономически
предмет

Еднороден
мезоикономически
предмет

Разнороден мезоикономически
предмет

Всеобщ
мезоикономически
предмет

Микроикономически
предмет

Еднороден
микроикономически
предмет

Разнороден микроикономически
предмет

Всеобщ
микроикономически
предмет

Еднороден икономически предмет

Разнороден икономически предмет

Всеобщ
икономически
предмет

Първична
ингредиентна
субстанциална
икономическа
многостранност

Първична ингредиентна субстанциална
икономическа обхватност

Фиг. 13. Първична ингредиентна субстанциална икономическа форматност
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Органическа ингредиентна икономическа
равнищност`

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

Макроикономика

Еднородна
макроикономика

Разнородна
макроикономика

Всеобщамакроикономика

Мезоикономика

Еднородна
мезоикономика

Разнородна
мезоикономика

Всеобщамезоикономика

Микроикономика

Еднородна
микроикономика

Разнородна
микроикономика

Всеобщамикроикономика

Еднородна
икономика

Разнородна
икономика

Всеобща
икономика

Органическа
ингредиентна
субстанциална
икономическа
многостранност

Органическа ингредиентна субстанциална
икономическа обхватност

Фиг. 14. Органическа ингредиентна субстанциална икономическа форматност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икономическа
равнищност и ингредиентната субстанциална икономическа обхватност, т.е.
при първичната ингредиентна субстанциална икономическа многостран-
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност* (primary ingrediental substantial economic multilaterality), се конституират:
(1) за микроикономическия предмет – еднороден микроикономически
предмет* (homogeneous microeconomic thing) [същото като микроикономически хомопредмет* (microeconomic homothing)], разнороден микроикономически предмет* (heterogeneous microeconomic thing) [същото като микроикономически хетеропредмет* (microeconomic heterothing)] и всеобщ микроикономически предмет* (general microeconomic thing) [същото като микроикономически дженипредмет* (microeconomic genithing)];
(2) за мeзоикономическия предмет – еднороден мезоикономически предмет* (homogeneous mesoeconomic thing) [същото като мезоикономически хомопредмет* (mesoeconomic homothing)], разнороден мезоикономически
предмет* (heterogeneous mesoeconomic thing) [същото като мезоикономически хетеропредмет* (mesoeconomic heterothing)] и всеобщ мезоикономически
предмет* (general mesoeconomic thing) [същото като мезоикономически дженипредмет* (mesoeconomic genithing)];
(3) за макроикономическия предмет – еднороден макроикономически
предмет* (homogeneous macroeconomic thing) [същото като макроикономически хомопредмет* (macroeconomic homothing)], разнороден макроикономически предмет* (heterogeneous macroeconomic thing) [същото като макроикономически хетеропредмет* (macroeconomic heterothing)] и всеобщ макроикономически предмет* (general macroeconomic thing) [същото като макроикономически дженипредмет* (macroeconomic genithing)].
Като икономически връзки в горепосочените икономически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) за микроикономическия
предмет – еднородни микроикономически ингредиенти* (single
microeconomic ingredients), разнородни микроикономически ингредиенти*
(sector microeconomic ingredients) и всеобщи микроикономически ингредиенти* (social microeconomic ingredients); (2) за мезоикономическия предмет –
еднородни
мезоикономически
ингредиенти*
(sector
mesoeconomic
ingredients),
разнородни
мезоикономически
ингредиенти*
(social
mesoeconomic ingredients) и всеобщи мезоикономически ингредиенти* (social
mesoeconomic ingredients); (3) за макроикономическия предмет – еднородни
макроикономически ингредиенти* (social macroeconomic ingredients), разнородни макроикономически ингредиенти* (social macroeconomic ingredients) и
всеобщи макроикономически ингредиенти* (social macroeconomic
ingredients).
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност и ингредиентната субстанциална икономическа обхватност,
т.е. при органическата ингредиентна субстанциална икономическа многостранност* (organic ingrediental substantial economic multilaterality), се
конституират:
(1) за микроикономиката – еднородна микроикономика* (homogeneous
microeconomy) [същото като хомомикроикономика* (homomicroeconomy)],
разнородна микроикономика* (heterogeneous microeconomy) [същото като
хетеромикроикономика* (heteromicroeconomy)] и всеобща микроикономика* (general microeconomy) [същото като дженимикроикономика*
(genimicroeconomy)];
(2) за мезоикономиката – еднородна мезоикономика* (homogeneous
mesoeconomy) [същото като хомомезоикономика* (homomesoeconomy)], разнородна мезоикономика* (heterogeneous mesoeconomy) [същото като хетеромезоикономика* (heteromesoeconomy)] и всеобща мезоикономика* (general
mesoeconomy) [същото като дженимезоикономика* (genimesoeconomy)];
(1) за макроикономиката – еднородна макроикономика* (homogeneous
macroeconomy) [същото като хомомакроикономика* (homomacroeconomy)],
разнородна макроикономика* (heterogeneous macroeconomy) [същото като
хетеромакроикономика* (heteromacroeconomy)] и всеобща макроикономика* (general macroeconomy) [същото като дженимакроикономика*
(genimacroeconomy)];
Ингредиентната субстанциална икономическа многостранност е ингредиентен икономически критерий, чрез който се идентифицират отделни сегменти от цялостното поле на ингредиентната субстанциална икономическа
форматност, дефинирани едновременно от ингредиентната икономическа равнищност и ингредиентната субстанциална икономическа обхватност.
Когато субстанциално и съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност, ингредиентната субстанциална икономическа обхватност, ингредиентната икономическа общностност и ингредиентната общностна икономическа обхватност, се конституират:
(1) за еднородния отделен икономически предмет – (а) еднороден съвкупен отделен икономически предмет* (homogeneous joint single economic
thing), което е същото като съвкупен частен икономически предмет* (joint
particular economic thing) и като частностопански икономически предмет*
(part-economic thing) [тя е като еднороден съвкупен отделен микроикономически предмет* (homogeneous joint single microeconomic thing), което е също166
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------то като съвкупен частен микроикономически предмет* (joint particular
microeconomic thing) и като частностопански микроикономически предмет* (part-microeconomic thing)], и (б) еднороден съвкупаностен отделен
икономически предмет* (homogeneous totalitic single economic thing), което е
същото като съвкупеностен частен икономически предмет* (totalitic
particular economic thing) [тя е като еднороден съвкупностен отделен микроикономически предмет* (homogeneous totalitic single microeconomic thing),
което е същото като съвкупеностен частен микроикономически предмет*
(totalitic particular microeconomic thing)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са разновидности на частния микроикономически предмет;
(2) за еднородния секторен икономически предмет – (а) еднороден съвкупен секторен икономически предмет* (homogeneous joint sector economic
thing) [в т.ч. (α) еднороден съвкупен секторен микроикономически предмет*
(homogeneous joint sector microeconomic thing) и (β) еднороден съвкупен секторен мезоикономически предмет* (homogeneous joint sector mesoeconomic
thing)] и (б) еднороден съвкупностен секторен икономически предмет*
(homogeneous totalitic sector economic thing) [в т.ч еднороден съвкупностен
секторен микроикономически предмет* (homogeneous totalitic sector
microeconomic thing) и еднороден съвкупностен секторен мезоикономически
предмет* (homogeneous totalitic sector mesoeconomic thing)];
(3) за еднородния обществен икономически предмет – (а) еднороден съвкупен обществен икономически предмет* (homogeneous joint social economic
thing) [в т.ч. (α) еднороден съвкупен обществен микроикономически предмет* (homogeneous joint social microeconomic thing), (β) еднороден съвкупен
обществен мезоикономически предмет* (homogeneous joint social
mesoeconomic thing) и (γ) еднороден съвкупен обществен макроикономически предмет* (homogeneous joint social macroeconomic thing)] и (б) еднороден
съвкупностен обществен икономически предмет* (homogeneous totalitic
social economic thing) [в т.ч. (α) еднороден съвкупностен обществен микроикономически предмет* (homogeneous totalitic social microeconomic thing), (β)
еднороден съвкупностен обществен мезоикономически предмет*
(homogeneous totalitic social mesoeconomic thing) и (γ) еднороден съвкупностен
обществен макроикономически предмет* (homogeneous totalitic social macroeconomic thing)];
(4) за разнородния отделен икономически предмет – (а) разнороден съвкупен отделен икономически предмет* (heterogeneous joint single economic
thing) [тя е като разнороден съвкупен отделен микроикономически предмет*
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(heterogeneous joint single microeconomic thing)] и (б) разнороден съвкупностен отделен икономически предмет* (heterogeneous totalitic single economic
thing) [тя е като разнороден съвкупностен отделен микроикономически
предмет* (heterogeneous totalitic single economic microthing)];
(5) за разнородния секторен икономически предмет – (а) разнороден съвкупен секторен икономически предмет* (heterogeneous joint sector economic
thing), което е същото като съвкупен групов икономически предмет* (joint
group economic thing) и като груповостопански икономически предмет*
(group-economic thing) [в т.ч. (α) разнороден съвкупен секторен микроикономически предмет* (heterogeneous joint sector microeconomic thing), което е
същото като съвкупен групов микроикономически предмет* (joint group microeconomic thing) и като груповостопански микроикономически предмет*
(group-microeconomic thing) и (β) разнороден съвкупен секторен мезоикономически предмет* (heterogeneous joint sector mesoeconomic thing), което е същото като съвкупен групов мезоикономически предмет* (joint group
mesoeconomic thing) и като груповостопански мезоикономически предмет*
(group-mesoeconomic thing)], и (б) разнороден съвкупностен секторен икономически предмет* (heterogeneous totalitic sector economic thing), което е
същото като съвкупеностен групов икономически предмет* (totalitic group
economic thing) [в т.ч. (α) разнороден съвкупностен секторен микроикономически предмет* (heterogeneous totalitic sector microeconomic thing), което е
същото като съвкупеностен групов микроикономически предмет* (totalitic
group microeconomic thing) и (β) разнороден съвкупностен секторен мезоикономически предмет* (heterogeneous totalitic sector mesoeconomic thing), което е същото като съвкупеностен групов мезоикономически предмет*
(totalitic group mesoeconomic thing)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са
разновидности, съответно, на груповия микроикономически предмет и груповия мезоикономически предмет;
(6) за разнородния обществен икономически предмет – (а) разнороден
съвкупен обществен икономически предмет* (heterogeneous joint social
economic thing) [в т.ч. (α) разнороден съвкупен обществен микроикономически предмет* (heterogeneous joint social microeconomic thing), (β) разнороден съвкупен обществен мезоикономически предмет* (heterogeneous joint
social mesoeconomic thing) и (γ) разнороден съвкупен обществен макроикономически предмет* (heterogeneous joint social macroeconomic thing)] и (б)
разнороден
съвкупностен
обществен
икономически
предмет*
(heterogeneous totalitic social economic thing) [в т.ч. (α) разнороден съвкупнос168

650

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тен обществен микроикономически предмет* (heterogeneous totalitic social
microeconomic thing), (β) разнороден съвкупностен обществен мезоикономически предмет* (heterogeneous totalitic social mesoeconomic thing) и (γ) разнороден съвкупностен обществен макроикономически предмет*
(heterogeneous totalitic social macroeconomic thing)];
(7) за всеобщия отделен икономически предмет – (а) всеобщ съвкупен
отделен икономически предмет* (general joint single economic thing) [тя е като всеобщ съвкупен отделен микроикономически предмет* (general joint
single microeconomic thing)] и (б) всеобщ съвкупностен отделен икономически предмет* (general totalitic single economic thing) [тя е като всеобщ съвкупностен отделен микроикономически предмет* (general totalitic single
microeconomic thing)];
(8) за всеобщия секторен икономически предмет – (а) всеобщ съвкупен
секторен икономически предмет* (general joint sector economic thing) [в т.ч.
(α) всеобщ съвкупен секторен микроикономически предмет* (general joint
sector microeconomic thing) и (β) всеобщ съвкупен секторен мезоикономически предмет* (general joint sector mesoeconomic thing)] и (б) всеобщ съвкупностен секторен икономически предмет* (general totalitic sector economic
thing) [в т.ч. (α) всеобщ съвкупностен секторен микроикономически предмет* (general totalitic sector microeconomic thing) и (β) всеобщ съвкупностен
секторен мезоикономически предмет* (general totalitic sector mesoeconomic
thing)];
(9) за всеобщия обществен икономически предмет – (а) всеобщ съвкупен
обществен икономически предмет* (general joint social economic thing), което е същото като съвкупен всеобхватен икономически предмет (joint
comprehensive economic thing) и като народностопански икономически предмет* (all-economic thing) [в т.ч. (α) всеобщ съвкупен обществен микроикономически предмет* (general joint social microeconomic thing), което е същото
като съвкупен всеобхватен микроикономически предмет
(joint
comprehensive microeconomic thing) и като народностопански микроикономически предмет* (all-microeconomic thing), (β) всеобщ съвкупен обществен
мезоикономически предмет* (general joint social mesoeconomic thing), което е
същото като съвкупен всеобхватен мезоикономически предмет (joint
comprehensive mesoeconomic thing) и като народностопански мезоикономически предмет* (all-mesoeconomic thing) и (γ) всеобщ съвкупен обществен
макроикономически предмет* (general joint social macroeconomic thing), което
е същото като съвкупен всеобхватен макроикономически предмет (joint
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------comprehensive macroeconomic thing) и като народностопански макроикономически предмет* (all-macroeconomic thing)], и (б) всеобщ съвкупностен
обществен икономически предмет* (general totalitic social economic thing),
което е същото като съвкупеностен всеобхватен икономически предмет*
(totalitic comprehensive economic thing) [в т.ч. (α) всеобещ съвкупностен обществен микроикономически предмет* (general totalitic social microeconomic
thing), което е същото като съвкупеностен всеобхватен микроикономически
предмет* (totalitic comprehensive microeconomic thing), (β) всеобщ съвкупностен обществен мезоикономически предмет* (general totalitic social
mesoeconomic thing), което е същото като съвкупеностен всеобхватен мезоикономически предмет* (totalitic comprehensive mesoeconomic thing) и (γ) всеобщ съвкупностен обществен макроикономически предмет* (general
totalitic social macroeconomic thing), което е същото като съвкупеностен всеобхватен макроикономически предмет* (totalitic comprehensive macroeconomic
thing)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са разновидности, съответно,
на всеобхватния микроикономически предмет, всеобхватния мезоикономически предмет и всеобхватния макроикономически предмет.
На всички разновидности на тези икономически предмети отговарят съответстващи им разновидности на икономически ингредиенти.
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност, ингредиентната субстанциална икономическа обхватност,
ингредиентната икономическа общностност и ингредиентната общностна икономическа обхватност, се конституират:
(1) за еднородната отделна икономика – (а) еднороден съвкупен отделна
икономика* (homogeneous joint single economy), което е същото като съвкупна
частна икономика* (joint particular economy) и като частностопанска икономика* (part-economy) [тя е като еднородна съвкупна отделна микроикономика* (homogeneous joint single microeconomy), което е същото като съвкупна
частна микроикономика* (joint particular microeconomy) и като частностопанска микроикономика* (part-microeconomy)], и (б) еднородна съвкупаностна отделна икономика* (homogeneous totalitic single economy), което е същото като съвкупеностна частна икономика* (totalitic particular economy) [тя
е като еднородна съвкупностна отделна микроикономика* (homogeneous
totalitic single microeconomy), което е същото като съвкупеностна частна
микроикономика* (totalitic particular microeconomy)], като съдържащите се в
(а) и (б) позиции са разновидности на частната микроикономика;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) за еднородната секторна икономика – (а) еднородна съвкупна секторна икономика* (homogeneous joint sector economy) [в т.ч. (α) еднородна съвкупна секторна микроикономика* (homogeneous joint sector microeconomy) и
(β) еднородна съвкупна секторна мезоикономика* (homogeneous joint sector
mesoeconomy)] и (б) еднородна съвкупностна секторна икономика*
(homogeneous totalitic sector economy) [в т.ч еднородна съвкупностна секторна микроикономика* (homogeneous totalitic sector microeconomy) и еднородна
съвкупностна секторна мезоикономика* (homogeneous totalitic sector
mesoeconomy)];
(3) за еднородната обществена икономика – (а) еднородна съвкупна обществена икономика* (homogeneous joint social economy) [в т.ч. (α) еднородна съвкупна обществена микроикономика* (homogeneous joint social microeconomy), (β) еднородна съвкупна обществена мезоикономика*
(homogeneous joint social mesoeconomy) и (γ) еднородна съвкупна обществена
макроикономика* (homogeneous joint social macroeconomy)] и (б) еднородна
съвкупностна обществена икономика* (homogeneous totalitic social economy)
[в т.ч. (α) еднородна съвкупностен обществена микроикономика*
(homogeneous totalitic social microeconomy), (β) еднородна съвкупностна обществена мезоикономика* (homogeneous totalitic social mesoeconomy) и (γ)
еднородна съвкупностна обществена макроикономика* (homogeneous
totalitic social macroeconomy)];
(4) за разнородната отделна икономика – (а) разнородна съвкупна отделна икономика* (heterogeneous joint single economy) [тя е като разнородна съвкупна отделна микроикономика* (heterogeneous joint single microeconomy)] и
(б) разнородна съвкупностна отделна икономика* (heterogeneous totalitic
single economy) [тя е като разнородна съвкупностна отделна микроикономика* (heterogeneous totalitic single economic microthing)];
(5) за разнородната секторна икономика – (а) разнородна съвкупна секторна икономика* (heterogeneous joint sector economy), което е същото като
съвкупна групова икономика* (joint group economy) и като груповостопанска
икономика* (group-economy) [в т.ч. (α) разнородна съвкупна секторна микроикономика* (heterogeneous joint sector microeconomy), което е същото като
съвкупна групова микроикономика* (joint group microeconomy) и като груповостопанска микроикономика* (group-microeconomy) и (β) разнородна съвкупна секторна мезоикономика* (heterogeneous joint sector mesoeconomy),
което е същото като съвкупна групова мезоикономика* (joint group
mesoeconomy) и като груповостопанска мезоикономика* (group171
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------mesoeconomy)], и (б) разнородна съвкупностна секторна икономика*
(heterogeneous totalitic sector economy), което е същото като съвкупеностна
групова икономика* (totalitic group economy) [в т.ч. (α) разнородна съвкупностна секторна микроикономика* (heterogeneous totalitic sector
microeconomy), което е същото като съвкупеностна групова микроикономика* (totalitic group microeconomy) и (β) разнородна съвкупностна секторна
мезоикономика* (heterogeneous totalitic sector mesoeconomy), което е същото
като съвкупеностна групова мезоикономика* (totalitic group mesoeconomy)],
като съдържащите се в (а) и (б) позиции са разновидности, съответно, на груповата микроикономикаи груповата мезоикономика;
(6) за разнородната обществена икономика – (а) разнородна съвкупна обществена икономика* (heterogeneous joint social economy) [в т.ч. (α) разнородна съвкупна обществена микроикономика* (heterogeneous joint social microeconomy), (β) разнородна съвкупна обществена мезоикономика*
(heterogeneous joint social mesoeconomy) и (γ) разнородна съвкупна обществена макроикономика* (heterogeneous joint social macroeconomy)] и (б) разнородна съвкупностна обществена икономика* (heterogeneous totalitic social
economy) [в т.ч. (α) разнородна съвкупностна обществена микроикономика*
(heterogeneous totalitic social microeconomy), (β) разнородна съвкупностна
обществена мезоикономика* (heterogeneous totalitic social mesoeconomy) и (γ)
разнородна съвкупностна обществена макроикономика* (heterogeneous
totalitic social macroeconomy)];
(7) за всеобщата отделна икономика – (а) всеобща съвкупна отделена
икономика* (general joint single economy) [тя е като всеобща съвкупна отделна микроикономика* (general joint single microeconomy)] и (б) всеобща съвкупностна отделна икономика* (general totalitic single economy) [тя е като
всеобща съвкупностена отделна микроикономика* (general totalitic single
microeconomy)];
(8) за всеобщата секторна икономика – (а) всеобща съвкупна секторна
икономика* (general joint sector economy) [в т.ч. (α) всеобща съвкупна секторна микроикономика* (general joint sector microeconomy) и (β) всеобща
съвкупна секторна мезоикономика* (general joint sector mesoeconomy)] и (б)
всеобща съвкупностна секторна икономика* (general totalitic sector economy)
[в т.ч. (α) всеобща съвкупностна секторна микроикономика* (general
totalitic sector microeconomy) и (β) всеобща съвкупностна секторна мезоикономика* (general totalitic sector mesoeconomy)];

172

654

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(9) за всеобщата обществена икономика – (а) всеобща съвкупна обществена икономика* (general joint social economy), което е същото като съвкупна
всеобхватна икономика(joint comprehensive economy) и като народностопанска икономика* (all-economy) [в т.ч. (α) всеобща съвкупна обществена микроикономика* (general joint social microeconomy), което е същото като съвкупна всеобхватна микроикономика(joint comprehensive microeconomy) и като
народностопанска микроикономика* (all-microeconomy), (β) всеобща съвкупна обществена мезоикономика* (general joint social mesoeconomy), което е
същото като съвкупна всеобхватна мезоикономика(joint comprehensive
mesoeconomy) и като народностопанска мезоикономика* (all-mesoeconomy)
и (γ) всеобща съвкупна обществена макроикономика* (general joint social
macroeconomy), което е същото като съвкупна всеобхватна макроикономика(joint comprehensive macroeconomy) и като народностопанска макроикономика* (all-macroeconomy)], и (б) всеобща съвкупностна обществена икономика* (general totalitic social economy), което е същото като съвкупеностна
всеобхватна икономика* (totalitic comprehensive economy) [в т.ч. (α) всеобща
съвкупностна обществена микроикономика* (general totalitic social
microeconomy), което е същото като съвкупеностна всеобхватна микроикономика* (totalitic comprehensive microeconomy), (β) всеобща съвкупностна
обществена мезоикономика* (general totalitic social mesoeconomy), което е
същото като съвкупеностна всеобхватна мезоикономика* (totalitic
comprehensive mesoeconomy) и (γ) всеобща съвкупностна обществена макроикономика* (general totalitic social macroeconomy), което е същото като съвкупеностна всеобхватна макроикономика* (totalitic comprehensive
macroeconomy)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са разновидности,
съответно, на всеобхватната микроикономика, всеобхватната мезоикономикаи
всеобхватната макроикономика.
VIII. Ингредиентната общностна икономическа форматност*
(ingrediental communitical economic formatness) е общо понятие за ингредиентна общностна икономическа обхватност, ингредиентна икономическа равнищеност и ингредиентна общностна икономическа многостранност*
(ingrediental communitical economic multilaterality) (общностната икономическа
обхватност, икономическата равнищност и общностната икономическа многостранност са разновидности на общностната икономическа форматност).
Понятията за икономически предмет, които възникват при ингредиентната
общностна икономическа форматност, са показани във фиг. 15. Това е пър173
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вично прилагане на ингредиентната общностна икономическа форматност,
т.е. на първичната ингредиентна общностна икономическа форматност*
(primary ingrediental communitical economic formatness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна общностна
икономическа форматност* (organic ingrediental communitical economic
formatness), е показано във фиг. 16.
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Първична ингредиентна икономическа
равнищност

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

Обществен макроикономически
предмет

Макроикономически
предмет

Секторен
мезоикономически
предмет

Обществен мезоикономически
предмет

Отделен
микроикономически
предмет

Секторен
микроикономически
предмет

Обществен микроикономически
предмет

Отделен
икономически
предмет

Секторена икономически предмет

Обществен икономически предмет

Мезоикономически
предмет

Микроикономически
предмет

Първична
ингредиентна
общностна
икономическа
многостранност

Първична ингредиентна общностна
икономическа обхватност

Фиг. 15. Първична ингредиентна общностна икономическа форматност
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Органическа ингредиентна икономическа
равнищност

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

Общественна
макроикономика

Макроикономика

Секторна
мезокономика

Общественна
мезоикономика

Отделна
микроикономика

Секторна
микроикономика

Общественна
микроикономика

Отделна
икономика

Секторна
икономика

Обществена
икономика

Мезоикономика

Микроикономика

Органическа
ингредиентна
общностна
икономическа
многостранност

Органическа ингредиентна общностна
икономическа обхватност

Фиг. 16. Органическа ингредиентна общностна икономическа форматност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икономическа
равнищност и ингредиентната общностна икономическа обхватност, т.е. при
първичната ингредиентна общностна икономическа многостранност*
(primary ingrediental communitical economic multilaterality), се конституират:
176
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) за микроикономическия предмет – отделен микроикономически
предмет* (single microeconomic thing) [същото като микроикономически сингълпредмет* (microeconomic single thing)], към който се числят индивидуалният икономически предмет (individual economic thing), фирменият икономически предмет (firm economic thing), отрасловият икономически предмет (branch economic thing), както и други общностни (респ. институционални) икономически формирования, секторният микроикономически предмет* (sector microeconomic thing) [същото като микроикономически сектипредмет* (microeconomic sectithing)], към който се числи комплексният икономически предмет (complex economic thing) от фирми и други, и общественният микроикономически предмет* (social microeconomic thing) [същото
като микроикономически соципредмет* (microeconomic socithing)];
(2) за мезоикономическия предмет – секторният мезоикономически
предмет* (sector mesoeconomic thing) [същото като мезоикономически сектипредмет* (mesoeconomic sectithing)] и общественият мезоикономически
предмет* (social mesoeconomic thing) [същото като мезоикономически соципредмет* (mesoeconomic socithing)];
(3) за макроикономическия предмет – общественият макроикономически предмет* (social macroeconomic thing) [същото като макроикономически
соципредмет* (macroeconomic socithing)].
Като икономически връзки в горепосочените икономически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) за микроикономическия
предмет – отделни микроикономически ингредиенти* (single microeconomic
ingredients),
секторни
микроикономически
ингредиенти*
(sector
microeconomic ingredients) и обществени микроикономически ингредиенти*
(social microeconomic ingredients); (2) за мезоикономическия предмет – секторни мезоикономически ингредиенти* (sector mesoeconomic ingredients) и
обществени мезоикономически ингредиенти* (social mesoeconomic
ingredients); (3) за макроикономическия предмет – обществени макроикономически ингредиенти* (social macroeconomic ingredients).
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност и ингредиентната общностна икономическа обхватност, т.е.
при органическата ингредиентна общностна икономическа многостранност* (organic ingrediental communitical economic multilaterality), се конституират: (1) за микроикономиката – отделна микроикономика* (single
microeconomy)
[същото
като
сингълмикроикономика*
(economic
singlemicroeconomy)], към който се числят индивидуалната икономика
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(individual economy), фирмената икономика (firm economy), отрасловата
икономика (branch economy), както и други общностни (респ. институционални) икономически формирования, секторната микроикономика* (sector
microeconomy) [същото като сектимикроикономика* (sectimicroeconomy)],
към който се числи комплексната икономика (complex economy) от фирми и
други, и общественната микроикономика* (social microeconomy) [същото
като социмикроикономика* (socimicroeconomy)]; (2) за мезоикономиката –
секторната мезоикономика* (sector mesoeconomy) [същото като сектимезоикономика* (sectimesoeconomy)] и общественага мезоикономика* (social
mesoeconomy) [същото като социмезоикономика* (socimesoeconomy)]; (3) за
макроикономиката – обществената макроикономика* (social macroeconomy)
[същото като социмакроикономика* (socimacroeconomy)].
Ингредиентната общностна икономическа многостранност е ингредиентен
икономически критерий, чрез който се идентифицират отделни сегменти от
цялостното поле на ингредиентната общностна икономическа форматност, дефинирани едновременно от ингредиентната икономическа равнищност и ингредиентната общностна икономическа обхватност.
IX. Ингредиентната общностно-равнищна икономическа съставност* (ingrediental communistically-levelic economic compoundness) е общо понятие за ингредиентна икономическа равнищност, ингредиентна икономическа общностност и ингредиентна общностно-равнищна икономическа композитност* (ingrediental communistically-levelic economic compositness) (икономическата равнищност, икономическата общностност и общностноравнищната икономическа композитност са разновидности на общностноравнищната икономическа съставност). Понятията за икономически предмет
(това се отнася и за икономическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната общностно-равнищната икономическа съставност, са показани
във фиг. 17. Това е първично прилагане на ингредиентната общностноравнищна икономическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна общностно-равнищна икономическа съставност* (primary ingrediental
communistically-levelic economic compoundness). Органическото прилагане на
същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна общностно-равнищна
икономическа съставност* (organic ingrediental communistically-levelic
economic compoundness), е показано във фиг. 18.
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

Първична ингредиентна икоономическа
равнищност

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

Микроикономически
предмет

Съвкупен
микроикономически
предмет

Съвкупностен микроикономически
предмет

Мезоикономически
предмет

Съвкупен
мезоикономически
предмет

Съвкупностен
мезоикономически
предмет

Макроикономически
предмет

Съвкупен
макроикономически
предмет

Съвкупностен макроикономически
предмет

Съвкупен
икономически
предмет

Съвкупностен
икономически
предмет

Първична
ингредиентна
общностноравнищна
икономическа
композитност

Първична ингредиентна
икономическа общностност

Фиг. 17. Първична ингредиентна общностно-равнищна икономическа съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

Органическа ингредиентна икоономическа
равнищност

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

Микроикономика

Съвкупна
микроикономика

Съвкупностна
микроикономика

Мезоикономика

Съвкупна
мезоикономика

Съвкупностна
мезоикономика

Макроикономика

Съвкупна
макроикономика

Съвкупностна
макроикономика

Съвкупна
икономика

Съвкупностна
икономика

Органическа
ингредиентна
общностноравнищна
икономическа
композитност

Органическа ингредиентна
икономическа общностност

Фиг. 18. Органическа ингредиентна общностно-равнищна икономическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икономическа
равнищност и ингредиентната икономическа общностност, т.е. при първичната ингредиентна общностно-равнищна икономическа композитност*
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(primary ingrediental communistically-levelic economic compositness), се конституират:
(1) за микроикономическия предмет – съвкупен микроикономическа
предмет* (joint microeconomic thing) – когато общностно-дефинираният микроикономически предмет се разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите я по-нискообхватни частични и единични микроикономически предмети, все едно че е един единствен и отделен микроикономически предмет, и
съвкупностен микроикономически предмет* (totalitic microeconomic thing) –
когато той се разглежда като множество (като съвкупност) от съставящите го
по-нискообхватни частични и хомогенни микроикономически предмети;
(2) за мезоикономическия предмет – съвкупен мезоикономически предмет* (joint mesoeconomic thing) – когато общностно-дефинираният мезоикономически предмет се разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите
го по-нискообхватни частични и хомогенни мезоикономически предмети, все
едно че е един единствен и отделен мезоикономически предмет, и съвкупностен мезоикономически предмет* (totalitic mesoeconomic thing) – когато той
се разглежда като множество (като съвкупност) от съставящите го понискообхватни частични и хомогенни мезоикономически предмети;
(3) за макроикономическия предмет – съвкупен макроикономически
предмет* (joint macroeconomic thing) – когато общностно-дефинираната макроикономически предмет се разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите го по-нискообхватни частични и хомогенни макроикономически предмети, все едно че е един единствен и отделен макроикономически предмет, и
съвкупностен микроикономически предмет* (totalitic macroeconomic thing) –
когато той се разглежда като множество (като съвкупност) от съставящите го
по-нискообхватни частични и хомогенни микроикономически предмети.
Като икономически връзки в горепосочените икономически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) за микроикономическия
предмет – съвкупни микроикономически ингредиенти* (joint microeconomic
ingredients) и съвкупностни микроикономически ингредиенти* (totalitic microeconomic ingredients); (2) за мезоикономическия предмет – съвкупни мезоикономически ингредиенти* (joint mesoeconomic ingredients) и съвкупностни
мезоикономически ингредиенти* (totalitic mesoeconomic ingredients); (3) за
макроикономическия предмет – съвкупни макроикономически ингредиенти*
(joint macroeconomic ingredients) и съвкупностни макроикономически ингредиенти* (totalitic macroeconomic ingredients).
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност, ингредиентната общностна икономическа обхватност и ингредиентната
икономическа общностност, се конституират:
(1) за микроикономическата предмет: (а) към отделния микроикономическа предмет – съвкупен отделен микроикономически предмет* (joint single
microeconomic thing) и съвкупностен отделен микроикономически предмет* (totalitic single microeconomic thing); (б) към секторния микроикономическа предмет – съвкупен секторен микроикономически предмет* (joint sector microeconomic thing) и съвкупностен секторен микроикономически
предмет* (totalitic sector microeconomic thing); (в) към обществения микроикономически предмет – съвкупен обществен микроикономически предмет*
(joint social microeconomic thing) и съвкупностен обществен микроикономически предмет* (totalitic social microeconomic thing);
(2) за мезоикономическия предмет: (а) към секторния мезоикономически
предмет – съвкупен секторен мезоикономически предмет* (joint sector
mesoeconomic thing) и съвкупностен секторен мезоикономически предмет*
(totalitic sector mesoeconomic thing); (б) към обществения мезоикономически
предмет – съвкупен обществен мезоикономически предмет* (joint social
mesoeconomic thing) и съвкупностен обществен мезоикономически предмет* (totalitic social mesoeconomic thing);
(3) за макроикономическия предмет: към обществения макроикономическа предмет – съвкупен обществен макроикономически предмет* (joint social
macroeconomic thing) и съвкупностен обществен макроикономически предмет* (totalitic social macroeconomic thing).
На всички разновидности на тези икономически предмети отговарят съответстващи им разновидности на икономически ингредиенти и икономики.
X. Ингредиентната субстанциално-равнищна икономическа съставност* (ingrediental substantially-levelic economic compoundness) е общо понятие за ингредиентна икономическа равнищност, ингредиентна икономическа
субстанциалност и ингредиентна субстанциално-равнищна икономическа
композитност* (ingrediental substantially-levelic economic compositness) (икономическата равнищност, икономическа субстанциалност и субстанциалноравнищната икономическа композитност са разновидности на субстанциалноравнищната икономическа съставност). Понятията за икономически предмети
(това се отнася и за икономическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната субстанциално-равнищната икономическа съставност, са показа182
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ни във фиг. 19. Това е първично прилагане на ингредиентната субстанциално-равнищна икономическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна
субстанциално-равнищна икономическа съставност* (primary ingrediental
substantially-levelic economic compoundness). Органическото прилагане на
същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна субстанциалноравнищна икономическа съставност* (organic ingrediental substantiallylevelic economic compoundness), е показано във фиг. 20.
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

Първична ингредиентна икономическа
равнищност

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

Микроикономически
предмет

Агрегатен
микроикономически
предмет

Множествен микроикономически
предмет

Мезоикономически
предмет

Агрегатен
мезоикономически
предмет

Множествен мезоикономически
предмет

Макроикономически предмет

Агрегатен
макроикономически
предмет

Множествен макроикономически
предмет

Агрегатен
икономически
предмет

Множествен икономически предмет

Първична
ингредиентна
субстанциалноравнищна
икономическа
композитност

Първична ингредиентна
икономическа субстанциалност

Фиг. 19. Първична ингредиентна субстанциално-равнищна икономическа
съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

Органическа ингредиентна икономическа
равнищност

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

Микроикономика

Агрегатна
микроикономика

Множествена
микроикономика

Мезоикономика

Агрегатна
мезоикономика

Множествена
мезоикономика

Макроикономика

Агрегатна
макроикономика

Множествена
макроикономика

Агрегатна
икономика

Множествена
икономика

Органическа
ингредиентна
субстанциалноравнищна
икономическа
композитност

Органическа ингредиентна
икономическа субстанциалност

Фиг. 20. Органическа ингредиентна субстанциално-равнищна икономическа
съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икономическа
равнищност и ингредиентната икономическа субстанциалност, т.е. при първичната ингредиентна субстанциално-равнищна икономическа компо185
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зитност* (primary ingrediental substantially-levelic economic compositness), се
конституират:
(1) агрегатен микроикономически предмет* (aggregate microeconomic
thing) [негова разновидност е агрегатният народностопански микроикономически предмет* (aggregate all-microeconomic thing)] и множествен микроикономически предмет* (plural microeconomic thing) [негова разновидност е
множественият народностопански микроикономически предмет* (plural
all-microeconomic thing)];
(2) агрегатен мезоикономически предмет* (aggregate mesoeconomic
thing) [негова разновидност е агрегатнатният народностопански мезоикономически предмет* (aggregate all-mesoeconomic thing)] и множествен мезоикономически предмет* (plural mesoeconomic thing) [нейгова разновидност
е множественият народностопански мезоикономически предмет* (plural
all-mesoeconomic thing)];
(3) агрегатен макроикономически предмет* (aggregate macroeconomic
thing) [неговаразновидност е агрегатнатният народностопански макроикономически предмет* (aggregate all-macroeconomic thing)] и множественият
макроикономически предмет* (plural macroeconomic thing) [негова разновидност е множественият народностопански макроикономически предмет* (plural all-macroeconomic thing)].
На всички разновидности на тези икономически предмети отговарят съответстващи им разновидности на икономически ингредиенти и икономики.
Когато субстанциално и съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност, ингредиентната икономическа субстанциалност и ингредиентната икономическа общностност, се конституират:
(1) към агрегатния съвкупен икономически предмет – (а) агрегатен съвкупен микроикономически предмет* (aggregate joint microeconomic thing), (б)
агрегатен съвкупен мезоикономически предмет* (aggregate joint
mesoeconomic thing) и (в) агрегатен съвкупен макроикономически предмет*
(aggregate joint macroeconomic thing); освен това: (а) агрегатният микроикономически предмет, съвкупният микроикономически предмет и агрегатният съвкупен микроикономически предмет са разновидности на по-общото понятие за
общ микроикономически предмет (total microeconomic thing), (б) агрегатният
мезоикономически предмет, съвкупният мезоикономически предмет и агрегатният съвкупен мезоикономически предмет са разновидности на по-общото
понятие за общ мезоикономически предмет (total mesoeconomic thing), (в)
агрегатният макроикономически предмет, съвкупният макроикономически
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмет и агрегатният съвкупна макроикономически предмет са разновидности на по-общото понятие за общ макроикономически предмет (total
macroeconomic thing);
(2) към множествения съвкупен икономически предмет – (а) множествен
съвкупен микроикономически предмет* (aggregate joint microeconomic thing),
(б) множествен съвкупен мезоикономически предмет* (aggregate joint
mesoeconomic thing) и (в) множествен съвкупен макроикономически предмет* (aggregate joint macroeconomic thing);
(3) към агрегатният съвкупностен икономически предмет – (а) агрегатен
съвкупностен
микроикономически
предмет*
(aggregate
totalitic
microeconomic thing), (б) агрегатен съвкупностен мезоикономически предмет* (aggregate totalitic mesoeconomic thing) и (в) агрегатен съвкупностен
макроикономически предмет* (aggregate totalitic macroeconomic thing);
(4) към множествен съвкупностен икономически предмет – (а) множествен съвкупностен микроикономически предмет* (plural totalitic
microeconomic thing), (б) множествен съвкупностен мезоикономически
предмет* (plural totalitic mesoeconomic thing) и (в) множествен съвкупностен макроикономически предмет* (plural totalitic macroeconomic thing); освен това: (а) множественият микроикономически предмет, съвкупностният
микроикономически предмет и множественият съвкупностен микроикономически предмет са разновидности на по-общото понятие за мрежест микроикономически предмет (reticulated microeconomic thing), (б) множественият
мезоикономически предмет, съвкупностният мезоикономически предмет и
множественият съвкупностен мезоикономически предмет са разновидности на
по-общото понятие за мрежест мезоикономически предмет (reticulated
mesoeconomic thing), (в) множественият макроикономически предмет, съвкупностният макроикономически предмет и множественият съвкупностен макроикономическа предмет са разновидности на по-общото понятие за мрежест
макроикономически предмет (reticulated macroeconomic thing).
На всички разновидности на тези икономически предмети отговарят съответстващи им разновидности на икономически ингредиенти и икономики.
XI. Ингредиентната субстанциално-субстанциалностна икономическа съставност* (ingrediental substantially-substantialitic economic compoundness) е общо понятие за ингредиентна субстанциална икономическа обхвтност, ингредиентна икономическа субстанциалност и ингредиентна субстанциално-субстанциалностна икономическа композитност* (ingrediental
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------substantially-substantialitic economic compositness) (субстанциалната икономическа обхватност, икономическата субстанциалност и субстанциалносубстанциалностната икономическа композитност са разновидности на субстанциално-субстанциалностната икономическа съставност). Понятията за икономически предмет (това се отнася и за икономическите ингредиенти), които
възникват при ингредиентната субстанциално-субстанциалностна икономическа съставност, са показани във фиг. 21. Това е първично прилагане на ингредиентната субстанциално-субстанциалностна икономическа съставност, т.е.
на първичната ингредиентна субстанциално-субстанциалностна икономическа съставност* (primary ingrediental substantially-substantialitic economic
compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна субстанциално-субстанциалностна икономическа съставност* (organic ingrediental substantially-substantialitic economic compoundness), е показано във фиг. 22.
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

Първична ингредиентна субстанциална
икономическа обхватност

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

Еднороден
икономически
предмет

Агрегатен
еднорден
икономически
предмет

Множествен еднороден икономически
предмет

Разнороден
икономически
предмет

Агрегатен
разнороден икономически
предмет

Множествен разнороден икономически
предмет

Всеобщ
икономически
предмет

Агрегатен
всеобщ
икономически
предмет

Множествен всеобщ
икономически предмет

Агрегатен
икономически
предмет

Множествен икономически предмет

Конституентна
ингредиентна
субстанциалносубстанциалностна икономическа
композитност

Първична ингредиентна
икономическа субстанциалност

Фиг. 21. Първична ингредиентна субстанциално-субстанциалностна
икономическа съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

Органическа ингредиентна субстанциална
икономическа обхватност

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

Еднородна
икономика

Агрегатна
еднордна
икономика

Множествена еднородна
икономика

Разнородна
икономика

Агрегатна
разнордна
икономика

Множествена разнородна
икономика

Всеобща
икономика

Агрегатна
всеобща
икономика

Множествена
всеобща
икономика

Агрегатна
икономика

Множествена
икономика

Органическа
ингредиентна
субстанциалносубстанциалностна икономическа
композитност

Органическа ингредиентна
икономическа субстанциалност

Фиг. 22. Органическа ингредиентна субстанциално-субстанциалностна
икономическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икономическа
субстанциалност и ингредиентната субстанциална икономическа обхватност,
т.е. при първичната ингредиентна субстанциално-субстанциалностна
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа композитност* (primary ingrediental substantially-substantialitic
economic compositness), се конституират:
(1) агрегатен еднороден икономически предмет* (aggregate
homogeneous economic thing) и множествен еднороден икономическа предмет* (plural homogeneous economic thing);
(2) агрегатен разнороден икономически предмет* (aggregate
heterogeneous economic thing) и множествен разнороден икономически предмет* (plural heterogeneous economic thing);
(3) агрегатен всеобщ икономически предмет* (plural general economic
thing) и множествен всеобщ икономически предмет* (plural general
economic thing).
На всички разновидности на тези икономически предмети отговарят съответстващи им разновидности на икономически ингредиенти и икономики.
Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност, ингредиентната икономическа субстанциалност и ингредиентната субстанциална икономическа обхватност, се конституират:
(1) към агрегатния еднороден икономически предмет – (а) агрегатен
еднороден
микроикономически
предмет*
(aggregate
homogeneous
microeconomic thing), (б) агрегатен еднороден мезоикономически предмет*
(aggregate homogeneous mesoeconomic thing) и (в) агрегатен еднороден макроикономически предмет* (aggregate homogeneous macroeconomic thing);
(2) към множествения еднороден икономически предмет – (а) множествен еднороден микроикономически предмет* (plural homogeneous
microeconomic thing), (б) множествен еднороден мезоикономически предмет* (plural homogeneous mesoeconomic thing) и (в) множествен еднороден
макроикономически предмет* (plural homogeneous macroeconomic thing);
(3) към агрегатния разнороден икономически предмет – (а) агрегатен
разнороден микроикономически предмет* (aggregate heterogeneous
microeconomic thing), (б) агрегатен разнороден мезоикономически предмет*
(aggregate heterogeneous mesoeconomic thing) и (в) агрегатен разнороден макроикономически предмет* (aggregate heterogeneous macroeconomic thing);
(4) към множествения разнороден икономически предмет – (а) множествен разнороден микроикономически предмет* (plural heterogeneous
microeconomic thing), (б) множествен разнороден мезоикономически предмет* (plural heterogeneous mesoeconomic thing) и (в) множествен разнороден
макроикономически предмет* (plural heterogeneous macroeconomic thing);
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(5) към агрегатния всеобщ икономически предмет – (а) агрегатен всеобщ
микроикономически предмет* (aggregate general microeconomic thing), (б) агрегатен всеобщ мезоикономически предмет* (aggregate general
mesoeconomic thing) и (в) агрегатен всеобщ макроикономически предмет*
(aggregate general macroeconomic thing);
(6) към множествения всеобщ икономически предмет – (а) множествен
всеобщ микроикономически предмет* (plural general microeconomic thing),
(б) множествен всеобщ мезоикономически предмет* (plural general
mesoeconomic thing) и (в) множествен всеобщ макроикономически предмет* (plural general macroeconomic thing).
На всички разновидности на тези икономически предмети отговарят съответстващи им разновидности на икономически ингредиенти и икономики.
XII. Ингредиентната общностно-субстанциалностната икономическа съставност* (ingrediental communistically-substantialitic economic compoundness) е общо понятие за ингредиентна общностна икономическа обхвтност, ингредиентна икономическа субстанциалност и ингредиентна общностно-субстанциалностна икономическа композитност* (ingrediental
substantially-substantialitic economic compositness) (общностната икономическа
обхватност, икономическата субстанциалност и икономическата общностносубстанциалностна композитност са разновидности на общностносубстанциалностната икономическа съставност). Понятията за икономически
предмет (това се отнася и за икономическите ингредиенти), които възникват
при ингредиентната общностно-субстанциалностна икономическа съставност,
са показани във фиг. 23. Това е първично прилагане на ингредиентната общностно-субстанциалностната икономическа съставност, т.е. на първичната
ингредиентна общностно-субстанциалностната икономическа съставност* (primary ingrediental communistically-substantialitic economic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата
ингредиентна общностно-субстанциалностната икономическа съставност* (organic ingrediental scommunistically-substantialitic economic compoundness), е показано във фиг. 24.
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

Първична ингредиентна общностна
икономическа обхватност

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

Отделен
икономически
предмет

Агрегатен
отделен
икономически
предмет

Множествен отделен икономически
предмет

Секторен
икономически
предмет

Агрегатен
секторен
икономически
предмет

Множествен секторен икономически
предмет

Обществен
икономически
предмет

Агрегатен
обществен
икономически
предмет

Първична
ингредиентна
общностносубстанциалностна икономическа
композитност

Агрегатен
икономически
предмет

Множествен общствен
икономически
предмет

Множествен икономически предмет

Първична ингредиентна
икономическа субстанциалност

Фиг. 23. Първична ингредиентна общностно-субстанциалностна икономическа
съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

Органическа ингредиентна общностна
икономическа обхватност

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

Отделна
икономика

Агрегатна
отделна
икономика

Множествена
отделна
икономика

Секторна
икономика

Агрегатна
секторна
икономика

Множествена
секторна
икономика

Обществена
икономика

Агрегатна
обществена
икономика

Множествена обществена
икономика

Агрегатна
икономика

Множествена
икономика

Органическа
ингредиентна
общностносубстанциалностна икономическа
композитност

Органическа ингредиентна
икономическа субстанциалност

Фиг. 24. Органическа ингредиентна общностно-субстанциалностна икономическа
съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икономическа
субстанциалност и ингредиентната общностна икономическа обхватност, т.е.
при първичната ингредиентна общностно-субстанциалностна икономи194
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа композитност* (primary ingrediental substantially-substantialitic
economic compositness), се конституират:
(1) агрегатен отдела икономически предмет* (aggregate single economic
thing) и множествен отделен икономически предмет* (plural single
economic thing);
(2) агрегатен секторен икономически предмет* (aggregate sector
economic thing) и множествен секторен икономически предмет* (plural social economic thing);
(3) агрегатен обществен икономически предмет* (aggregate social
economic thing) и множествен обществен икономически предмет* (plural
sector economic thing).
На всички разновидности на тези икономически предмети отговарят съответстващи им разновидности на икономически ингредиенти и икономики.
Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност, ингредиентната икономическа субстанциалност и ингредиентната общностна икономическа обхватност, се конституират:
(1) към агрегатния отделен икономически предмет – агрегатен отделен
микроикономически предмет* (aggregate single microeconomic thing);
(2) към множествения отделен икономически предмет – множествен отделен микроикономически предмет* (plural single microeconomic thing);
(3) към агрегатния секторен икономически предмет – (а) агрегатен секторен микроикономически предмет* (aggregate sector microeconomic thing),
(б) агрегатен секторен мезоикономически предмет* (aggregate sector
mesoeconomic thing);
(4) към множествения секторен икономически предмет – (а) множествен
секторен микроикономически предмет* (plural sector microeconomic thing),
(б) множествен секторен мезоикономически предмет* (plural sector
mesoeconomic thing);
(5) към агрегатния обществен икономически предмет – (а) агрегатен обществeн микроикономически предмет* (aggregate social microeconomic
thing), (б) агрегатен обществен мезоикономически предмет* (aggregate social mesoeconomic thing), (в) агрегатен обществен макроикономически предмет* (aggregate social macroeconomic thing);
(6) към множествения обществен икономически предмет – (а) множествен обществен микроикономически предмет* (plural social microeconomic
thing), (б) множествен обществен мезоикономически предмет* (plural so-
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------cial mesoeconomic thing), (в) множествен обществен макроикономически
предмет* (plural social macroeconomic thing).
На всички разновидности на тези икономически предмети отговарят съответстващи им разновидности на икономически ингредиенти и икономики.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа обобщеност
към понятието за икономически обопредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа обобщеност* (primary ingrediental economic generalizedness)]:
(1) икономически обопредмет* (economic gething) [съкратено от и същото като обобщен икономически предмет* (generalized economic thing)] – общо
понятие за разновидностите на икономическия предмет, породени от ингредиентната икономическа обобщеност; икономически предмет, конституиран в
обоикономиката;
(2) икономически субстопредмет* (economic substothing) [същото като
субстанциалностен икономически предмет* (substantialitical economic
thing)] – общо понятие за разновидностите на икономическия предмет, породени от ингредиентната икономическа субстанциалност; икономически
предмет, конституиран в субстоикономиката;
(3) икономически консипредмет* (economic consithing) [същото като
консистентностен икономически предмет* (consistentness economic thing)]
– общо понятие за разновидностите на икономическия предмет, породени от
ингредиентната субстанциална икономическа обхватност; икономически
предмет, конституиран в консиикономиката;
(4) икономически комбипредмет* (economic combithing) [същото като
комбинаторностен икономически предмет* (combinatonaritic economic
thing)] – общо понятие за разновидностите на икономическия предмет, породени от ингредиентната икономическа общностност; икономически предмет,
конституиран в комбиикономиката;
(5) икономически комунипредмет* (economic communithing) [същото като общностностен икономически предмет* (combinatonaritic economic
thing)] – общо понятие за разновидностите на икономическия предмет, породени от ингредиентната общностна икономическа обхватност; икономически предмет, конституиран в комуниикономиката;
(6) икономически левелпредмет* (economic levelthing) [същото като равнищностен икономически предмет* (levelness economic thing)] – общо понятие за разновидностите на икономическия предмет, породени от ингредиент-
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната икономическа равнищност; икономически предмет, конституиран в левеликономиката;
(7) икономически рангпредмет* (economic rangething) [същото като обхватностен икономически предмет* (rangeness economic thing)] – общо понятие за разновидностите на икономическия предмет, породени от ингредиентната икономическа обхватност; икономически предмет, конституиран в рангикономиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икономическа обобщеност към понятието за обсиикономика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа
обобщеност* (organic ingrediental economic generalizedness)]:
(1) обоикономика* (geeconomy) [съкратено от и същото като обобщена
икономика* (generalized economy)] – общо понятие за разновидностите на
икономиката, породени от ингредиентната икономическа обобщеност;
(2) субстоикономика* (substoeconomy) [същото като субстанциалностна икономика* (substantialitical economy)] – общо понятие за разновидностите
на икономиката, породени от ингредиентната икономическа субстанциалност;
(3) консиикономика* (consieconomy) [същото като консистентностна
икономика* (consistentness economy)] – общо понятие за разновидностите на
икономиката, породени от ингредиентната субстанциална икономическа обхватност;
(4) комбиикономика* (combieconomy) [същото като комбинаторностна
икономика* (combinatonaritic economy)] – общо понятие за разновидностите
на икономиката, породени от ингредиентната икономическа общностност;
(5) комуниикономика* (communieconomy) [същото като общностностна
икономика* (combinatonaritic economy)] – общо понятие за разновидностите
на икономиката, породени от ингредиентната общностна икономическа обхватност;
(6) левеликономика* (leveleconomy) [същото като равнищностна икономика* (levelness economy)] – общо понятие за разновидностите на икономиката, породени от ингредиентната икономическа равнищност;
(7) рангикономика* (rangeeconomy) [същото като обхватностна икономика* (rangeness economy)] – общо понятие за разновидностите на икономиката, породени от ингредиентната икономическа обхватност.
От посочените по-горе разновидности на икономическия предмет съобразно с ингредиентната икономическа обобщеност могат да се изведат (да се
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------конституират) и други разновидности като резултат от комбинирането прилагане на използваните по-горе шест изходни критерия.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ* (ingrediental
economic generalizedness) (на икономическата система) (*) – ингредиентен
икономически критерий от голяма степен на общност, при която икономическите системи (в качеството им на ингредиентни икономически системи) се
класифицират съобразно с полето (схващано интуитивно) на тяхното конституиране, съществуване и действие в икономическото пространство. Ингредиентната икономическа обобщеност е общо понятие на съвкупност от изходни
и комбинирани ингредиентни икономически критерии, представени по-долу.
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до критерия на ингредиентната икономическа обобщеност, са приложими по аналогия и към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката и техните
производни.
Изходни ингредиентни икономически критерии
Към изходните ингредиентни икономически критерии на ингредиентната
икономическа обобщеност (на икономическата система) се числят (1) ингредиентната икономическа субстанциалност (на икономическата система), (2)
ингредиентната субстанциална икономическа обхватност (на икономическата система), (3) ингредиентната икономическа общностност (на икономическата система), (4) ингредиентната общностна икономическа обхватност (на икономическата система), (5) ингредиентната икономическа равнищност (на икономическата система), (6) ингредиентната икономическа
обхватност (на икономическата система).
I. Ингредиентната икономическа субстанциалност (на икономическата
система) е ингредиентен икономически критерий, по силата на който субстанциално-дефинираната общностна икономическа система (вж. и икономическа
единица) се класифицира на: (1) агрегатна икономическа система*
(aggregate economic system) – когато тя се разглежда като единно и сумарно
цяло от съставящите я по-нискообхватни частични или единични субстанциално-дефинирани икономически системи, все едно че е една единствена и отделна икономическа система (икономическият ингредиент на агрегатната
икономическа система е сума от претеглените съответни му разноименни (разнородни) икономически ингредиенти на съставящите агрегатната система понискообхватни субстанциално-дефинирани икономически системи, като пос198
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ледните са представени в множествената икономическа система), и (2) множествена икономическа система* (plural economic system) – когато тя се
разглежда като като множество (вж. икономическо множество) от съставящите я по-нискообхватни частични и единични икономически системи.
На агрегатната и множествената икономическа система съответстват понятията за (1) агрегатна систикономика* (aggregate systeconomy) [същото
като агрисистикономика* (aggrifornomy)] и (2) множествена систикономика* (plural systeconomy) [същото като плусистикономика* (plufornomy)].
Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност разновидности на агрегатната икономическа система са агрегатната всеобща
икономическа система* (aggregate general economic system), агрегатната
разнородна икономическа система* (aggregate heterogeneous economic
system) и агрегатната еднородна икономическа система* (aggregate
homogeneous economic system). Съответно според същия критерий разновидности на множествената икономическа система са множествената всеобща икономическа система* (plural general economic system), множествената разнородна икономическа система* (plural heterogeneous economic
system) и множествената еднородна икономическа система* (plural
homogeneous economic system). Агрегатната и множествената еднородна икономическа система са идентични с понятието за еднородна икономическа система.
При номическата интерпретация на горните позиции съответстват следните понятия. Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност разновидности на агрегатната систикономика са агрегатната всеобща
систикономика* (aggregate general systeconomy), агрегатната разнородна
систикономика* (aggregate heterogeneous systeconomy) и агрегатната еднородна систикономика* (aggregate homogeneous systeconomy). Съответно според същия критерий разновидности на множествената систикономика са множествената всеобща систикономика* (plural general systeconomy),
множествената разнородена систикономика* (plural heterogeneous
systeconomy) и множествената еднородна систикономика* (plural
homogeneous systeconomy). Агрегатната и множествената еднородна систикономика са идентични с понятието за еднородна систикономика.
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до критерия на ингредиентната икономическа субстанциалност, са приложими по аналогия и към
икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката и
техните производни.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------II. Ингредиентната субстанциална икономическа обхватност (на икономическата система) е ингредиентен икономически критерий, по силата на
който икономическите системи (в качеството им на ингредиентни икономически системи) се класифицират в зависимост от това на какъв субстанциален
обхват на икономическите ингредиенти те са системно отражение. Той е един
от критериите на ингредиентната икономическа класифицируемост. Този
критерий предполага, че икономическите ингредиенти на икономическата
система от по-широкия субстанциален обхват на обобщеност са множество от
съответствуващите ингердиенти на икономическите системи от по-тесния обхват на обобщеност (за разлика от ингредиентната икономическа равнищност,
където ингредиентите на икономическата система от по-горно равнище на
обобщеност са суми от съответствуващите им по качество ингредиенти на
икономическите системи от по-ниско равнище на обобщеност). Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се разгрничават: (1) еднородна икономическа система* (homogeneous economic system), чиито икономически връзки са едносубстанциални (еднородни) икономически ингредиенти
(например икономически продукти или производствени икономически фактори от определен вид) в даден общностен обхват; (2) разнородна икономическа
система* (heterogeneous economic system), чиито икономически връзки са група от неедносубстанциални (нееднородни) икономически ингредиенти в даден
общностен обхват; (3) всеобща икономическа система* (general economic
system), чиито икономически връзки са множество от всички неедносубстанциални (нееднородни) икономически ингредиенти в даден общностен обхват. В
случай че всички икономически връзки в дадена област са едносубстанциални
(еднородни) [т.е. че няма неедносубстанциални (нееднородни) икономически
връзки], тогава е налице частен случай, при който еднородната, разнородната
и всеобщата икономическа система се покриват (са идентични). Вж. ингредиентна икономическа обхватност.
Ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се означава още
като ингредиентна икономическа консистентност* (ingrediental economic
consistentness).
На еднороднаната, разнороднатата и всеобщата икономическа система съответстват понятията за (1) еднородна систикономика* (homogeneous
systeconomiy) [същото като хомосистикономика* (homosysteconomy)], (2)
разнородна систикономика* (heterogeneous systeconomiy) [същото като хетеросистикономика* (heterosysteconomy)] и (3) всеобща систикономка*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(general
systeconomy)
[същото
като
дженисистикономика*
(genisysteconomy)].
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до критерия на ингредиентната субстанциална икономическа обхватност, са приложими по аналогия и към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката и техните производни.
III. Ингредиентната икономическа общностност (на икономическата
система) е ингредиентен икономически критерий, по силата на който институционално-дефинираната общностна икономическа система се класифицира
на: (1) съвкупна икономическа система* (joint economic system) – когато тя се
разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите я по-нискообхватни
групови или отделни институционално-дефинирани икономически системи,
все едно че е една единствена и отделна икономическа система (отделните
икономически ингредиенти на съвкупната икономическа система са суми от
съответните им едноименни (еднородни) икономически ингредиенти на съставящите я по-нискообхватни институционално-дефинирани икономически системи, като последните са представени в съвкупностната икономическа система), и (2) съвкупностна икономическа система* (totalitic economic system) –
когато тя се разглежда като като съвкупност (вж. икономическа съвкупност) от
съставящите я по-нискообхватни групови и отделни икономически единици.
На съвкупната и съвкупностната икономическа система съответстват понятията за (1) съвкупна систикономика* (joint systeconomy) [същото като
джоинтсистикономика* (jointsysteconomy)] и (3) съвкупностна систикономика* (totalitic systeconomy) [същото като тотисистикономика* (totisysteconomy)].
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност разновидности на съвкупната икономическа система са съвкупната обществена
икономическа система* (joint social economic system), съвкупната секторна
икономическа система* (joint sectoral economic system) и съвкупната отделна икономическа система* (joint single economic system) {в т.ч. съвкупна индивидуална икономическа система* (joint individual economic system), съвкупна фирмена икономическа система* (joint firm fornomic) thing и съвкупна
отраслова икономическа система* (joint bransh economic system)}. Съответно според същия критерий разновидности на съвкупностната икономическа
система са съвкупностната обществена икономическа система* (totalitic
social economic system), съвкупностната секторна икономическа система*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(totalitic sectoral economic system) и съвкупностната отделна икономическа
система* (totalitic single economic system) {в т.ч. съвкупностна индивидуална
икономическа система* (totalitic individual economic system), съвкупностна
фирмена икономическа система* (totalitic firm economic system) и съвкупностна отраслова икономическа система* (totalitic bransh economic
system)}. Съвкупната и съвкупностната отделна икономическа система са
идентични с понятието за отделен икономическа система.
При номическата интерпретация на горните позиции съответстват следните понятия. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност
разновидности на съвкупната систикономика са съвкупната обществна систикономика* (joint social systeconomy), съвкупната секторна систикономика* (joint sectoral systeconomy) и съвкупната отделна систикономика*
(joint single systeconomy) {в т.ч. съвкупна индивидуална систикономика*
(joint individual systeconomy), съвкупна фирмена систикономика* (joint firm
fornomic) thing и съвкупна отраслова систикономика* (joint bransh
systeconomy)}. Съответно според същия критерий разновидности на съвкупностната систикономика са съвкупностната обществна систикономика*
(totalitic social systeconomy), съвкупностната секторна систикономика*
(totalitic sectoral systeconomy) и съвкупностната отделна систикономика*
(totalitic single systeconomy) {в т.ч. съвкупностна индивидуална систикономика* (totalitic individual systeconomy), съвкупностна фирмена систикономика* (totalitic firm systeconomy) и съвкупностна отраслова систикономика* (totalitic bransh systeconomy)}. Съвкупната и съвкупностната отделна систикономика са идентични с понятието за отделна систикономика.
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до критерия на ингредиентната икономическа общностност, са приложими по аналогия и към
икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката и
техните производни.
IV. Ингредиентната общностна икономическа обхватност (на икономическата система) е ингредиентен икономически критерий, по силата на който
икономическите системи (в качеството им на ингредиентни икономически
системи) се класифицират в зависимост от това на какъв общностен обхват на
икономическата организация на общественото производство те са системно
отражение. Тя е един от критериите на ингредиентната икономическа класифицируемост. Този критерий предполага, че икономическите ингредиенти на
икономическата система от по-широкия общностен обхват на обобщеност са
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------множество от съответствуващите ингердиенти на икономическите системи от
по-тесния обхват на обобщеност (за разлика от ингредиентната икономическа
равнищност, където ингредиентите на икономическата система от по-горно
равнище на обобщеност са суми от съответствуващите им по качество ингредиенти на икономическите системи от по-ниско равнище на обобщеност).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разгрничават:
(1) отделна икономическа система (single economic system) (тя е системно
отражение на обектната отделна икономика), институционално представлявана от отделната икономическа единица (в т.ч. и като възпроизводствена икономическа единица) [в т.ч. (а) индивидуална икономическа система
(individual economic system) (тя е системно отражение на обектната индивидуална икономика), институционално представлявана от индивида като икономическа единица (в т.ч. и като възпроизводствена икономическа единица), (б)
фирмена икономическа система (firm economic system) (тя е системно отражение на обектната фирмена икономика), институционално представлявана
от фирмата като икономическа единица (в т.ч. и като възпроизводствена икономическа единица), (в) институционално-дефинирана отраслова икономическа система (bransh economic system) и други], (2) секторна икономическа
система (sector economic system) (тя е системно отражение на обектната секторна икономика), институционално представлявана от секторната икономическа единица (в т.ч. и като възпроизводствена икономическа единица), към
която се числят комплексът от фирми и други от този род; (3) обществена
икономическа система (social economic system) (тя е системно отражение на
обектната обществена икономика), институционално представлявана от обществото като икономическа единица (в т.ч. и като възпроизводствена икономическа единица) и т.н. (вж. общностно-стратифицирана икономика). В
това си качество отделната икономическа единица, индивидът, фирмата, икономическият комплекс, обществото и т.н. са общностни икономически единици
(същото като икономически общности). Вж. ингредиентна икономическа обхватност.
На отделната, секторната и обществената икономическа ситема съответстват понятията за (1) отделна систикономика* (single systeconomy) [същото
като синглесистикономика* (singlesysteconomy)] {в т.ч. (а) индивидуална
систикономика* (individual systeconomy) [същото като индисистикономика*
(indisysteconomy)], (б) фирмена систикономика* (firm systeconomy) [същото
като фирмсистикономика* (firmsysteconomy)], (в) отраслова систикономика*
(bransh
systeconomy)
[същото
като
браншсистикономика*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(branshsysteconomy)] и други}, (2) секторна систикономика* (sectoral
systeconomy) [същото като сектисистикономика* (sectisysteconomy)] и (3)
обществена систикономика* (social systeconomy) [същото като социсистикономика* (socisysteconomy)].
Когато към отделнdjd икономическа система се приложи критерият на ингредиентната същностна икономическа стратификационност, се конституират феноменна отделна икономическа система* (phenomenal single
economic system) {в т.ч. феноменнна индивидуална икономическа система*
(phenomenal individual economic system), феноменна фирмена икономическа
система* (phenomenal firm economic system) и феноменна отраслова икономическа система* (phenomenal bransh economic system)} и същностна отделна икономическа система* (essential single economic system) {в т.ч. същностна индивидуална икономическа система* (essential individual economic
system), същностна фирмена икономическа система* (essential firm
economic system) и същностна отраслова икономическа система* (essential
bransh economic system)}. Ако същият критерий се приложи към секторната
икономическа система, се конституират феноменна секторна икономическа
система* (phenomenal sectoral economic system) и същностна секторна икономическа система* (essential sectoral economic system), и ако се приложи към
обществената икономическа система – феноменна обществена икономическа
система* (phenomenal social economic system) и същностна обществена икономическа система* (essential social economic system).
Когато към отделната икономическа система се приложи критерият на ингредиентната икономическа изразимост, се конституират ценностна отделна икономическа система* (worthy single economic system), специфична отделна икономическа система* (specific single economic system), трудовоизразена отделна икономическа система* (labourly-expressed single economic
system), парично-изразена отделна икономическа система* (monetarlyexpressed single economic system) и т.н. Когато същият критерий се приложи
към секторната икономическа система, се конституират ценностна секторна
икономическа система* (worthy sectoral economic system), специфична секторна икономическа система* (specific sectoral economic system), трудовоизразена секторна икономическа система* (labourly-expressed sectoral
economic system), парично-изразена секторна икономическа система*
(monetarly-expressed sectoral economic system) и т.н. Ако същият критерий се
приложи към обществената икономическа система се конституират ценностна обществна икономическа система* (worthy social economic system), спе204

686

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------цифична обществена икономическа система (specific social economic
system), трудово-изразена обществена икономическа система* (labourlyexpressed social economic system), парично-изарезена обществена икономическа система* (monetarly-expressed social economic system) и т.н.
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност, са приложими по аналогия
и към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката и техните производни.
V. Ингредиентната икономическа равнищност (на икономическата система) е ингредиентен икономически критерий за класифициране на икономическите системи (в качеството им на ингредиентни икономически системи) в
зависимост от това на кое равнище на обобщеност на икономическата организация на общественото производство те са системно отражение. Представлява
един от критериите на ингредиентната икономическа класифицируемост. Този критерий предполага, че икономическите ингредиенти на икономическата
система от по-горно равнище на обобщеност са суми от съответствуващите им
по качество ингредиенти на икономическите системи от по-ниско равнище на
обобщеност (за разлика от ингредиентната икономическа обхватност, където
ингредиентите на икономическата система от по-широкия общностен обхват
на обобщеност са множество от съответствуващите ингредиенти на икономическите системи от по-тесния обхват на обобщеност). Според ингредиентната
икономическа равнищност се разгрничават най-вече микроиконическа система (тя е системно отражение на обектната микроикономика), мезоикономическа система (тя е системно отражение на обектната мезоикономика) и макроикономическа система (тя е системно отражение на обектната макроикономика). Към тази класификация се причислява и понятието за мегаикономическа
система* (тя е системно отражение на обектната мегаоикономика), която
включва в себе си системните компоненти на регионалната икономика и световната икономика.
На микроикономическата, мезоикономическата, макроикономическата и
мегаикономическата икономически система съответстват понятията за (2)
систмикроикономика* (systmicroeconomy), (2) систмезоикономика* (systmesoeconomy), (3) систмакроикономика* (systmacroeconomy) и (4) систмегаикономика* (systmegaeconomy) (последната се отнася за регионалната форномика и световната rufномика).
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато към микроикономическата система се приложи критерият на ингредиентната същностна икономическа стратификационност, се конституират феноменна микроикономическа система* (phenomenal microeconomic
system) и същностни микроикономическа система* (essential microeconomic
system). Ако същият критерий се приложи към мезоикономическата система,
се конституират феноменна мезоикономическа система* (phenomenal
mesoeconomic system) и същностни мезоикономическа система* (essential
mesoeconomic system), и ако се приложи към макроикономическата система –
феноменна макроикономическа система* (phenomenal macroeconomic
system) и същностни макроикономическа система* (essential macroeconomic
system).
Когато към микроикономическата система се приложи критерият на ингредиентната икономическа изразимост, се конституират ценностна микроикономическа система* (worthy microeconomic system), специфична микроикономическа система* (specific microeconomic system), трудово-изразена
микроикономическа система* (labourly-expressed microeconomic system), парично-изразена
микроикономическа
система*
(monetarly-expressed
microeconomic system) и т.н. Когато същият критерий се приложи към мезоикономическата система, се конституират ценностна мезоикономическа система* (worthy mesoeconomic system), специфична мезоикономическа система* (specific mesoeconomic system), трудово-изразена мезоикономическа
система* (labourly-expressed mesoeconomic system), парично-изразена мезоикономическа система* (monetarly-expressed mesoeconomic system) и т.н. Ако
същият критерий се приложи към микроикономическата система се приложи,
се конституират ценностна макроикономическа система* (worthy
macroeconomic system), специфична макроикономическа система* (specific
macroeconomic system), трудово-изразена макроикономическа система*
(labourly-expressed macroeconomic system), парично-изразена макроикономическа система* (monetarly-expressed macroeconomic system) и т.н.
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до критерия на ингредиентната икономическа равнищност, са приложими по аналогия и към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката и техните производни.
VI. Към изходните критерии се числи още и ингредиентната икономическа обхватност. Тя е общо понятие за ингредиентната общностна икономическа обхватност и ингредиентната субстанциална икономическа обхват206
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нот, които са нейни разновидности. Конституира се като ингредиентен икономически критерий за класифициране на икономическите системи (в качеството им на ингредиентни икономически системи) в зависимост от това съвместно на какъв институционален и субстанциален обхват на икономическите ингредиенти те са системно отражение. Представлява един от критериите на ингредиентната икономическа класифицируемост. Този критерий предполага,
че икономическите ингредиенти на икономическата система от по-широкия
институционален и субстанциален обхват на обобщеност са множество от съответствуващите ингредиенти на икономическите системи от по-тесния обхват
на обобщеност (за разлика от ингредиентната икономическа равнищност, където ингредиентите на икономическата система от по-горно равнище на обобщеност са суми от съответствуващите им по качество ингредиенти на икономическите системи от по-ниско равнище на обобщеност). Според ингредиентната икономическа обхватност се разгрничават: (1) частна икономическа
система (partiqular economic system) (общо понятие за еднородна икономическа система и отделна икономическа система), чиито икономически връзки са
еднакви (едноинституционални или едносубстанциални) икономически ингредиенти (например икономически продукти или производствени икономически
фактори от определен вид) в даден общностен обхват; (2) групова икономическа система (partial economic system) (общо понятие за разнородна икономическа система и секторна икономическа система), чиито икономически връзки са група от нееднакви (неедноинституционални или неедносубстанциални)
икономически ингредиенти в даден общностен обхват; (3) всеобхватна икономическа система (comprehensive economic system) (общо понятие за всеобща икономическа система и обществена икономическа система), чиито икономически връзки са множество от всички нееднакви (неедноинституционални
или неедносубстанциални) икономически ингредиенти в даден общностен обхват.
На частната, груповата и всеобхватната форномическа система съответстват понятията за (1) частна систикономика* (partiqular systeconomy) [същото
като партисистикономика* (partisysteconomy)], (2) групова систикономика*
(group systeconomy) [същото като групосистикономика* (groupsysteconomy)]
и (3) всеобхватна ссистикономика* (comprehensive systeconomy) [същото
като компресистикономика* (compresysteconomy)].
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до критерия на ингредиентната икономическа обхватност, са приложими по аналогия и към ико-
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката и техните производни.
Комбинирани ингредиентни икономически критерии
Комбинираните ингредиентни икономически критерии на ингредиентната
икономическа обобщеност (на икономическата система) са различни комбинации от посочените по-горе нейни изходни ингредиентни икономически критерии. Към тях се числят (1) ингредиентната общностна икономическа съставност* (ingrediental communitical economic compoundness) (на икономическата система), (2) ингредиентната консистентна икономическа съставност* (ingrediental consistent economic compoundness) (на икономическата система), (3) ингредиентната субстанциална икономическа съставност*
(ingrediental substantial economic compoundness) (на икономическата система)
(4) ингредиентната обхватностна икономическа съставност* (ingrediental
rangeness economic compoundness) (на икономическата система), (5) ингредиентната икономическа съставност* (ingrediental economic compoundness)
(на икономическата система), (6) ингредиентната икономическа форматност* (ingrediental economic formatness) (на икономическата система), (7) ингредиентната субстанциална икономическа форматност* (ingrediental
substantial economic formatness) (на икономическата система) (на икономическата система), (8) ингредиентната общностна икономическа форматност*
(ingrediental communitical economic formatness) (на икономическата система)
(на икономическата система), (9) ингредиентната общностно-равнищна
икономическа съставност* (ingrediental communistically-levelic economic
compoundness) (на икономическата система), (10) ингредиентната субстанциално-равнищна икономическа съставност* (ingrediental substantiallylevelic economic compoundness) (на икономическата система), (11) ингредиентната субстанциално-субстанциалностна икономическа съставност (на
икономическата система)* (ingrediental substantially-substantialitic economic
compoundness), (12) ингредиентната общностно-субстанциалностна икономическа съставност* (ingrediental communistically-substantialitic economic
compoundness) (на икономическата система).
I.
Ингредиентната
общностна
икономическа
съставност*
(ingrediental communitical economic compoundness) (на икономическата система) е общо понятие за ингредиентна икономическа общностност, ингредиентна общностна икономическа обхватност и ингредиентна общностна ико208
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

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

Ингредиентна икономическа
общностност

номическа композитност* (ingrediental communitical economic compositness)
(общностността, общностната обхватност и общностната композитност са разновидности на общностната съставност). Понятията за икономическа система
(това се отнася и за икономическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната общностна икономическа съставност, са показани във фиг. 1.

Съвкупна
икономическа
система

Съвкупна
отделна
икономическа система

Съвкупна
секторна
икономическа система

Съвкупна
обществена икономическа
система

Съвкупностна
иконом
ическа
система

Съвкупностна отделна икономическа
система

Съвкупностна секторна икономическа
система

Съвкупностна обществена икономическа система

Отделна
икономическа
система

Секторна
икономическа
система

Обществена икономическа система

Ингредиентна общностна
икономическа композитност

Ингредиентна общностна икономическа
обхватност

Фиг. 1. Ингредиентна общностна икономическа съставност

Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа общностност и ингредиентната общностна икономическа обхватност, се конституират:
(1) съвкупна отделна икономическа система* (joint single economic system) и
съвкупностна отделна икономическа система* (totalitic single economic system) (те са същото като отделна икономическа система); (2) съвкупна сектор209
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическа система* (joint sector economic system) и съвкупностна
секторна икономическа система* (totalitic sector economic system); (3) съвкупна обществена икономическа система* (joint social economic system) и
съвкупностна обществена икономическа система* (totalitic social economic
system). Тук всеки отделен икономически ингредиент на даден вид съвкупна
икономическа система е равен на сумата на едноименните (еднородните) му
икономически ингредиенти на различните субстанциално-дефинирани икономически системи от същия вид съвкупностна икономическа система. Като
икономически връзки в горепосочените икономически системи частично или
изцяло се възпроизвеждат, съответно: съвкупни отделни икономически ингредиенти* (joint single economic ingredients) и съвкупностни отделни икономически ингредиенти* (totalitic single economic ingredients), съвкупни секторни икономически ингредиенти* (joint sector economic ingredients) и съвкупностни секторни икономически ингредиенти* (totalitic sector economic
ingredients), съвкупни обществени икономически ингредиенти* (joint social
economic ingredients) и съвкупностни обществени икономически ингредиенти* (totalitic social economic ingredients).
II. Ингредиентната консистентна икономическа съставност*
(ingrediental consistent economic compoundness) (на икономическата система) е
общо понятие за ингредиентна общностна икономическа обхватност, ингредиентна субстатциална икономическа обхватност и ингредиентна консистентна икономическа композитност* (ingrediental consistent economic compositness) (общностната обхватност, субстанциалната обхватност и консистентната композитност са разновидности на консистентната съставност). Понятията за икономическа система (това се отнася и за икономическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната консистентна икономическа съставност, са показани във фиг. 2.
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

Ингредиентна субстанциална икономическа
обхватност

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

Еднородна
икономическа
система

Еднородна
отделна
икономическа система

Еднородна
секторна
икономическа система

Еднородна
обществена икономическа
система

Разнородна
иконом
ическа
система

Разнородна отделна икономическа
система

Разнородна секторна икономическа
система

Разнородна обществена икономическа
система

Всеобща
икономическа система

Всеобща
отделна
икономическа
система

Всеобща
секторна
икономическа
система

Всеобща
обществена икономическа
система

Отделна
икономическа
система

Секторна
икономическа
система

Обществена икономическа система

Ингредиентна консистентна
икономическа композитност

Ингредиентна общностна икономическа обхватност

Фиг. 2. Ингредиентна консистентна икономическа съставност

Когато съвместно се приложат ингредиентната общностна икономическа
обхватност и ингредиентната субстанциална икономическа обхватност, се
конституират следните разновидности на икономическата система: (1) за отделната икономическа система – еднородна отделна икономическа система*
(homogeneous single economic system), разнородна отделна икономическа
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------система* (heterogeneous single economic system) и всеобща отделна икономическа система* (general single economic system); (2) за секторната икономическа система – еднородна секторна икономическа система*
(homogeneous sector economic system), разнородна секторна икономическа
система* (heterogeneous sector economic system) и всеобща секторна икономическа система* (general sector economic system); (3) за обществената икономическа система – еднородна обществена икономическа система*
(homogeneous social economic system), разнородна обществена икономическа
система* (heterogeneous social economic system) и всеобща обществена икономическа система* (general social economic system).
Като икономически връзки в горепосочените икономически системи частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: еднородни отделни икономически ингредиенти* (homogeneous single economic ingredients), разнородни
отделни икономически ингредиенти* (heterogeneous single economic ingredients) и всеобщи отделни икономически ингредиенти* (general single
economic ingredients); еднородни секторни икономически ингредиенти*
(homogeneous sector economic ingredients), разнородни секторни икономически ингредиенти* (heterogeneous sector economic ingredients) и всеобщи секторни икономически ингредиенти* (general sector economic ingredients);
еднородни обществени икономически ингредиенти* (homogeneous social
economic ingredients), разнородни обществени икономически ингредиенти*
(heterogeneous social economic ingredients) и всеобщи обществени икономически ингредиенти* (general social economic ingredients).
III. Ингредиентната субстанциална икономическа съставност*
(ingrediental substantial economic compoundness) (на икономическата система) е
общо понятие за ингредиентна субстанциална икономическа обхватност, ингредиентна икономическа общностност и ингредиентна субстанциална
икономическа композитност* (ingrediental substantial economic compositness)
(субстанциалната обхватност, общностността и субстанциалната композитност
са разновидности на субстанциалната съставност). Понятията за икономическа
система (това се отнася и за икономическите ингредиенти), които възникват
при ингредиентната субстанциална икономическа съставност, са показани във
фиг. 3.
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

Ингредиентна субстанциална икономическа
обхватност

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

Еднородна
икономическа
система

Еднородна
съвкупна
икономическа система

Еднородна
съвкупностна икономическа
система

Разнородна
икономическа
система

Разнородна съвкупна икономическа
система

Разнородна съвкупностна икономическа система

Всеобща
икономическа система

Всеобща
съвкупна
икономическа
система

Всеобща
съвкупностна икономическа система

Съвкупна
икономическа
система

Съвкупностна
икономическа
система

Ингредиентна субстанциална
икономическа композитност

Ингредиентна икономическа
общностност

Фиг. 3. Ингредиентна субстанциална икономическа съставност

Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа общностност и ингредиентната субстанциална икономическа обхватност, се конституират следните разновидности на икономическата система: (1) за еднородната
икономическа система – еднородна съвкупна икономическа система*
(homogeneous joint economic system) и еднородна съвкупностна икономичес213
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка система* (homogeneous totalitic economic system); (2) за разнородната икономическа система – разнородна съвкупна икономическа система*
(heterogeneous joint economic system) и разнородна съвкупностна икономическа система* (heterogeneous totalitic economic system); (3) за всеобщата икономическа система – всеобща съвкупна икономическа система* (general joint
economic system) и всеобща съвкупностна икономическа система* (general
totalitic economic system).
Като икономически връзки в горепосочените икономически системи частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: еднородни съвкупни икономически ингредиенти* (homogeneous joint economic ingredients) и еднородни
съвкупностни икономически ингредиенти* (homogeneous totalitic economic
ingredients);
разнородни
съвкупни
икономически
ингредиенти*
(heterogeneous joint economic ingredients) и разнородни съвкупностни икономически ингредиенти* (heterogeneous totalitic economic ingredients); всеобщи
съвкупни икономически ингредиенти* (general joint economic ingredients) и
(б) всеобщи съвкупностни икономически ингредиенти* (general totalitic
economic ingredients).
IV. Ингредиентната обхватностна икономическа съставност*
(ingrediental rangeness economic compoundness) (на икономическата система) е
общо понятие за ингредиентна икономическа обхватност, ингредиентна икономическа общностност и ингредиентна обхватностна икономическа композитност* (ingrediental rangeness economic compositness) (обхватността, общностността и обхватностната композитност са разновидности на обхватностната съставност). Понятията за икономическа система (това се отнася и за икономическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната обхватностна
икономическа съставност, са показани във фиг. 4.
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

Ингредиентна икономическа обхватност

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

Частна
икономическа
система

Съвкупна
частна
икономическа система

Съвкупностна частна икономическа
система

Групова
икономическа
система

Съвкупна
групова
икономическа система

Съвкупностна групова икономическа система

Всеобхватна
икономическа
система

Съвкупна
всеобхватна икономическа система

Съвкупностна всеобхватна икономическа
система

Съвкупна
икономическа
система

Съвкупностна
икономическа
система

Ингредиентна обхватностна
икономическа композитност

Ингредиентна икономическа
общностност

Фиг. 4. Ингредиентна обхватностна икономическа съставност

Когато съвместно се приложат ингредиентната субстанциална икономическа обхватност, ингредиентната общностна икономическа обхватност (първите две са разновидности на ингредиентната икономическа обхватност) и ингредиентната икономическа общностност, се конституират следните разновидности на икономическата система:
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) за еднородната отделна икономическа система – (а) еднородна съвкупна отделна икономическа система* (homogeneous joint single economic
system), което е същото като съвкупна частна икономическа система* (joint
partiqular economic system) и като частностопанска икономическа система*
(part-economic system), и (б) еднородна съвкупностна отделна икономическа
система* (homogeneous totalitic single economic system), което е същото като
съвкупностна частна икономическа система* (totalitic partiqular economic
system), като (а) и (б) са разновидности на частната икономическа система;
(2) за еднородната секторна икономическа система – (а) еднородна съвкупна секторна икономическа система* (homogeneous joint sector economic
system) и (б) еднородна съвкупностна секторна икономическа система*
(homogeneous totalitic sector economic system);
(3) за еднородната обществена икономическа система – (а) еднородна
съвкупна обществена икономическа система* (homogeneous joint social
economic system) и (б) еднородна съвкупностна обществна икономическа
система* (homogeneous totalitic social economic system);
(4) за разнородната отделна икономическа система – (а) разнородна съвкупна отделна икономическа система* (heterogeneous joint single economic
system) и (б) разнородна съвкупностна отделна икономическа система*
(heterogeneous totalitic single economic system);
(5) за разнородната секторна икономическа система – (а) разнородна съвкупна секторна икономическа система* (heterogeneous joint sector economic
system), което е същото като съвкупна групова икономическа система* (joint
group economic system) и като груповостопанска икономическа система*
(group-economic system), и (б) разнородна съвкупностна секторна икономическа система* (heterogeneous totalitic sector economic system), което е същото
като съвкупностна групова икономическа система* (totalitic group economic
system), като (а) и (б) са разновидности на груповата икономическа система;
(6) за разнородната обществена икономическа система – (а) разнородна
съвкупна обществена икономическа система* (heterogeneous joint social
economic system) и (б) разнородна съвкупностна обществена икономическа
система* (heterogeneous totalitic social economic system);
(7) за всеобщата отделна икономическа система – (а) всеобща съвкупна
отделна икономическа система* (general joint single economic system) и (б)
всеобща съвкупностна отделна икономическа система* (general totalitic
single economic system);
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(8) за всеобщата секторна икономическа система – (а) всеобща съвкупна
секторна икономическа система* (general joint sector economic system) и (б)
всеобща съвкупностна секторна икономическа система* (general totalitic
sector economic system);
(9) за всеобщата обществена икономическа система – (а) всеобща съвкупна обществна икономическа система* (general joint social economic system),
което е същото като съвкупна всеобхватна икономическа система (joint
comprehensive economic system) и като народностопанска икономическа
система* (all-economic system), и (б) всеобща съвкупностна обществена
икономическа система* (general totalitic social economic system), което е същото като съвкупностна всеобхватна икономическа система* (totalitic
comprehensive economic system), като (а) и (б) са разновидности на всеобхватната икономическа система.
В горепосочените икономически системи частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно, следните икономически ингредиенти в качеството им на
икономически връзки:
(1) за еднородната отделна икономическа система – (а) еднородни съвкупни отделни икономически ингредиенти* (homogeneous joint single
economic ingredients), което е същото като съвкупни частни икономически
ингредиенти* (joint partiqular economic ingredients) и като частностопански
икономически ингредиенти* (part-economic ingredients), и (б) еднородни съвкупностни отделни икономическа ингредиенти* (homogeneous totalitic
single economic ingredients), което е същото като съвкупностни частни икономически ингредиенти* (totalitic partiqular economic ingredients), като (а) и
(б) са разновидности на частната икономическа ингредиенти;
(2) за еднородната секторна икономическа система – (а) еднородни съвкупни секторни икономически ингредиенти* (homogeneous joint sector
economic ingredients) и (б) еднородни съвкупностни секторни икономически
ингредиенти* (homogeneous totalitic sector economic ingredients);
(3) за еднородната обществена икономическа система – (а) еднородни
съвкупни обществени икономически ингредиенти* (homogeneous joint social
economic ingredients) и (б) еднородни съвкупностни обществни икономически ингредиенти* (homogeneous totalitic social economic ingredients);
(4) за разнородната отделна икономическа система – (а) разнородни съвкупни отделни икономически ингредиенти* (heterogeneous joint single
economic ingredients) и (б) разнородни съвкупностни отделни икономически
ингредиенти* (heterogeneous totalitic single economic ingredients);
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(5) за разнородната секторна икономическа система – (а) разнородни съвкупни секторни икономически ингредиенти* (heterogeneous joint sector
economic ingredients), което е същото като съвкупни групови икономически
ингредиенти* (joint group economic ingredients) и като груповостопански
икономически ингредиенти* (group-economic ingredients), и (б) разнородни
съвкупностни секторни икономически ингредиенти* (heterogeneous totalitic
sector economic ingredients), което е същото като съвкупностни групови икономически ингредиенти* (totalitic group economic ingredients), като (а) и (б) са
разновидности на груповата икономическа ингредиенти;
(6) за разнородната обществена икономическа система – (а) разнородни
съвкупни обществени икономически ингредиенти* (heterogeneous joint social
economic ingredients) и (б) разнородни съвкупностни обществени икономически ингредиенти* (heterogeneous totalitic social economic ingredients);
(7) за всеобщата отделна икономическа система – (а) всеобщи съвкупни
отделни икономически ингредиенти* (general joint single economic
ingredients) и (б) всеобщи съвкупностни отделни икономически ингредиенти* (general totalitic single economic ingredients);
(8) за всеобщата секторна икономическа система – (а) всеобщи съвкупни
секторни икономически ингредиенти* (general joint sector economic
ingredients) и (б) всеобщи съвкупностни секторни икономически ингредиенти* (general totalitic sector economic ingredients);
(9) за всеобщата обществена икономическа система – (а) всеобщи съвкупни обществни икономически ингредиенти* (general joint social economic
ingredients), което е същото като съвкупни всеобхватни икономически ингредиенти (joint comprehensive economic ingredients) и като народностопански
икономически ингредиенти* (all-economic ingredients), и (б) всеобщи съвкупностни обществени икономически ингредиенти* (general totalitic social
economic ingredients), което е същото като съвкупностни всеобхватни икономически ингредиенти* (totalitic comprehensive economic ingredients), като
(а) и (б) са разновидности на всеобхватната икономическа ингредиенти.
V. Ингредиентната икономическа съставност* (ingrediental economic
compoundness) (на икономическата система) е общо понятие за ингредиентна
икономическа общностност, ингредиентна икономическа субстанциалност и
ингредиентна икономическа композантност* (ingrediental economic composantness) (общностността, субстанциалността и композантността са разновидности на съставност). Понятията за икономическа система (това се отнася и
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

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

Ингредиентна икономическа
субстанциалност

за икономическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната икономическа съставност, са показани във фиг. 5.

Агрегатна
икономическа
система

Агрегатна
съвкупна
икономическа система

Агрегатна
съвкупностна икономическа
система

Множествена
икономическа
система

Множествена съвкупна икономическа
система

Множествена съвкупностна
икономическа система

Съвкупна
икономическа
система

Съвкупностна
икономическа
система

Ингредиентна икономическа
композантност

Ингредиентна икономическа
общностност

Фиг. 5. Ингредиентна икономическа съставност

Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа субстанциалност и ингредиентната икономическа общностност, се конституират: (1) агрегатна съвкупна икономическа система* (aggregate joint economic system) и
множествна съвкупна икономическа система* (plural joint economic system)
[агрегатната икономическа система, съвкупната икономическа система и агрегатната съвкупна икономическа система са разновидности на по-общото понятие за обща икономическа система (total economic system)]; (2) агрегатна
съвкупностна икономическа система* (aggregate totalitic economic system) и
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------множествена съвкупностна икономическа система* (plural totalitic
economic system) [множествената икономическа система, съвкупностната икономическа система и множествената съвкупностна икономическа система са
разновидности на по-общото понятие за мрежеста икономическа система
(reticulated economic system)].
Като икономически връзки в горепосочените икономически системи частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) агрегатни съвкупни икономически ингредиенти* (aggregate joint economic ingredients) и множествни
съвкупни икономически ингредиенти* (plural joint economic ingredients) [агрегатните икономически ингредиенти, съвкупните икономически ингредиенти
и агрегатните съвкупни икономически ингредиенти са разновидности на пообщото понятие за общи икономически ингредиенти (total economic
ingredients)]; (2) агрегатни съвкупностни икономическа ингредиенти*
(aggregate totalitic economic ingredients) и множествени съвкупностни икономически ингредиенти* (plural totalitic economic ingredients) [множествените
икономически ингредиенти, съвкупностните икономически ингредиенти и
множествените съвкупностни икономически ингредиенти са разновидности на
по-общото понятие за мрежести икономически ингредиенти (reticulated
economic ingredients)].
VI. Ингредиентната икономическа форматност* (ingrediental
economic formatness) (на икономическата система) е общо понятие за ингредиентна икономическа обхватност, ингредиентна икономическа равнищност и
ингредиентна икономическа многостранност* (ingrediental economic
multilaterality) (обхватността, равнищността и многостранността са разновидности на форматността). Понятията за икономическа система (това се отнася и за икономическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната
икономическа форматност, са показани във фиг. 6.
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

Ингредиентна икономическа равнищност

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

Всеобхватна макроикономическа
система

Макроикономическа
система

Групова
мезоикономическа
система

Всеобхватна мезоикономическа
система

Частна
микроикономическа
система

Групова
микроикономическа
система

Всеобхватна
микроикономическа
система

Частна
икономическа
система

Групова
икономическа
система

Всеобхватна
икономическа
система

Мезоикономическа
система

Микроикономическа
система

Ингредиентна икономическа
многостранност

Ингредиентна икономическа обхватност
Фиг. 6. Ингредиентна икономическа форматност

Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност, ингредиентната общностна икономическа обхватност и ингредиентната
субстанциална икономическа обхватност (което означава съвместно да се приложат ингредиентната икономическа равнищност и ингредиентната икономическа обхватност), се конституират следните разновидности на икономическата система:
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) за микроикономическата система: (а) към отделната микроикономическа система – еднородна отделна микроикономическа система*
(homogeneous single microeconomic system), разнородна отделна микроикономическа система* (heterogeneous single microeconomic system) и всеобща
отделна микроикономическа система* (general single microeconomic system)
[еднородната микроикономическа система, отделната микроикономическа
система и еднородната отделна микроикономическа система са разновидности
на по-общото понятие за частна микроикономическа система* (partiqular
microeconomic system)]; (б) към секторната микроикономически система –
еднородна секторна микроикономическа система* (homogeneous sector
microeconomic system), разнородна секторна микроикономическа система*
(heterogeneous sector microeconomic system) и всеобща сесторна микроикономическа система* (general sector microeconomic system) [разнородната микроикономическа система, секторната микроикономическа система и разнородната секторна микроикономическа система са разновидности на по-общото
понятие за групова микроикономическа система* (group microeconomic
system)]; (в) към обществената микроикономическа система – еднородна обществна микроикономическа система* (homogeneous social microeconomic
system),
разнородна
обществена
микроикономическа
система*
(heterogeneous social microeconomic system) и всеобща обществена микроикономическа система* (general social microeconomic system) [всеобщата микроикономическа система, обществената микроикономическа система и всеобщата обществена микроикономически система са разновидности на по-общото
понятие за всеобхватна микроикономическа система* (comprehensive microeconomic system)];
(2) за мезоикономическата система: (а) към секторната мезоикономическа
единица – еднородна секторна мезоикономическа система* (homogeneous
sector mesoeconomic system), разнородна секторна мезоикономическа система* (heterogeneous sector mesoeconomic system) и всеобща сесторна мезоикономическа система* (general sector mesoeconomic system) [разнородната
мезоикономическа система, секторната мезоикономическа система и разнородната секторна мезоикономическа система са разновидности на по-общото
понятие за групова мезоикономическа система* (group mesoeconomic
system)]; (б) към обществената мезоикономическа система – еднородна
обществена мезоикономическа система* (homogeneous social mesoeconomic
system), разнородна обществена мезоикономическа система* (heterogeneous
social mesoeconomic system) и всеобща обществена мезоикономическа сис222
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тема* (general social mesoeconomic system) [всеобщата мезоикономическа
система, обществената мезоикономическа система и всеобщата обществена
мезоикономическа система са разновидности на по-общото понятие за всеобхватна мезоикономическа система* (comprehensive mesoeconomic system)];
(3) за макроикономическата система: към обществената макроикономическа система – еднородна обществена макроикономическа система*
(homogeneous social macroeconomic system) (ако не е посочено друго, под
еднородна обществена система обикновено се подразбира еднородната обществена макроикономическа система), разнородна обществена макроикономическа система* (heterogeneous social macroeconomic system) (ако не е посочено друго, под разнородна обществена система обикновено се подразбира разнородната обществена макроикономическа система) и всеобща обществена
макроикономическа система* (general social macroeconomic system) (ако не е
посочено друго, под всеобща обществена система обикновено се подразбира
всеобщата обществена макроикономическа система) [всеобщата макроикономическа система, обществената макроикономическа система и всеобщата обществена макроикономическа система са разновидности на по-общото понятие
за всеобхватна макроикономическа система* (comprehensive macroeconomic
system)].
Като икономически връзки в горепосочените икономически системи частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно:
(1) за микроикономическата система: (а) към отделната микроикономическа система – еднородни отделни микроикономически ингредиенти*
(homogeneous single microeconomic ingredients), разнородни отделни микроикономически ингредиенти* (heterogeneous single microeconomic ingredients) и
всеобщи отделни микроикономически ингредиенти* (general single
microeconomic ingredients) [еднородните микроикономически ингредиенти, отделните микроикономически ингредиенти и еднородните отделни микроикономически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие за частни
микроикономически ингредиенти* (partiqular microeconomic ingredients)]; (б)
към секторната микроикономически система – еднородни секторни микроикономически ингредиенти* (homogeneous sector microeconomic ingredients),
разнородни секторни микроикономически ингредиенти* (heterogeneous
sector microeconomic ingredients) и всеобщи сесторни микроикономически
ингредиенти* (general sector microeconomic ingredients) [разнородните микроикономически ингредиенти, секторните микроикономически ингредиенти и
разнородните секторни микроикономически ингредиенти са разновидности на
223
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------по-общото понятие за групови микроикономически ингредиенти* (group
microeconomic ingredients)]; (в) към обществената микроикономическа система
– еднородни обществни микроикономически ингредиенти* (homogeneous
social microeconomic ingredients), разнородни обществени микроикономически ингредиенти* (heterogeneous social microeconomic ingredients) и всеобщи
обществени микроикономически ингредиенти* (general social microeconomic
ingredients) [всеобщите микроикономически ингредиенти, обществените микроикономически ингредиенти и всеобщите обществени микроикономически
ингредиенти са разновидности на по-общото понятие за всеобхватни микроикономически ингредиенти* (comprehensive microeconomic ingredients)];
(2) за мезоикономическата система: (а) към секторната мезоикономическа
система – еднородни секторни мезоикономически ингредиенти*
(homogeneous sector mesoeconomic ingredients), разнородни секторни мезоикономически ингредиенти* (heterogeneous sector mesoeconomic ingredients) и
всеобщи сесторни мезоикономически единица* (general sector mesoeconomic
ingredients) [разнородните мезоикономически ингредиенти, секторните мезоикономически ингредиенти и разнородните секторни мезоикономически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие за групови мезоикономически
ингредиенти* (group mesoeconomic ingredients)]; (б) към обществената мезоикономическа система – еднородни обществени мезоикономически ингредиенти* (homogeneous social mesoeconomic ingredients), разнородни обществени мезоикономически ингредиенти* (heterogeneous social mesoeconomic
ingredients) и всеобщи обществени мезоикономически ингредиенти* (general
social mesoeconomic ingredients) [всеобщите мезоикономически ингредиенти,
обществените мезоикономически ингредиенти и всеобщите обществени мезоикономически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие за всеобхватни мезоикономически ингредиенти* (comprehensive mesoeconomic
ingredients)];
(3) за макроикономическата система: към обществената макроикономическа система – еднородни обществени макроикономически ингредиенти*
(homogeneous social macroeconomic ingredients) (ако не е посочено друго, под
еднородни обществени ингредиенти обикновено се подразбират еднородните
обществени макроикономически ингредиенти), разнородни обществени макроикономически ингредиенти* (heterogeneous social macroeconomic ingredients) (ако не е посочено друго, под разнородни обществени ингредиенти
обикновено се подразбират разнородните обществени макроикономически ингредиенти) и всеобщи обществени макроикономически ингредиенти*
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(general social macroeconomic ingredients) (ако не е посочено друго, под всеобщи обществени ингредиенти обикновено се подразбират всеобщите обществени макроикономически ингредиенти) [всеобщите макроикономически ингредиенти, обществените макроикономически ингредиенти и всеобщите обществени макроикономически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие за всеобхватни макроикономически ингредиенти* (comprehensive macroeconomic ingredients)].
Ингредиентната икономическа многостранност е ингредиентен икономически критерий, чрез който се идентифицират отделни сегменти от цялостното поле на ингредиентната икономическа форматност, дефинирани едновременно от ингредиентната икономическа равнищност и ингредиентната икономическа обхватност.
Тъй като ингредиентната икономическа обхватност има поне две разновидности – ингредиентната субстанциална икономическа обхватност и ингредиентната общностна икономическа обхватност, то и ингредиентната
икономическа форматност има поне две съответстващи им разновидности: това са ингредиентната субстанциална икономическа форматност и ингредиентната общностна икономическа форматност.
VII. Ингредиентната субстанциална икономическа форматност*
(ingrediental substantial economic formatness) (на икономическата система) е
общо понятие за ингредиентна субстанциална икономическа обхватност, ингредиентна икономическа равнищеност и ингредиентна субстанциална
икономическа
многостранност*
(ingrediental
substantial
economic
multilaterality) (субстанциалната обхватност, равнищността и многостранност
многостранност са разновидности на субстанциалната форматност). Понятията
за икономическа система, които възникват при ингредиентната субстанциална
икономическа форматност, са показани във фиг. 7.
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

Ингредиентна икономическа равнищност`

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

Макроикономическа
система

Еднородна
макроикономическа
система

Разнородна
макроикономическа
система

Всеобща
макроикономическа
система

Мезоикономическа
система

Еднородна
мезоикономическа
система

Разнородна мезоикономическа
система

Всеобща
мезоикономическа
система

Микроикономическа
система

Еднородна
микроикономическа
система

Разнородна
микроикономическа
система

Всеобща
микроикономическа
система

Еднородна
икономическа
система

Разнородна
икономическа
система

Всеобща
икономическа
система

Ингредиентна субстанциална
икономическа многостранност

Ингредиентна субстанциална икономическа
обхватност

Фиг. 7. Ингредиентна субстанциална икономическа форматност

Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност
и ингредиентната субстанциална икономическа обхватност, се конституират:
(1) за микроикономическата система – еднородна микроикономическа система* (homogeneous microeconomic system), разнородна микроикономическа
система* (heterogeneous microeconomic system) и всеобща микроикономи226

708

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа система* (general microeconomic system); (2) за мeзоикономическата
система – еднородна мезоикономическа система* (homogeneous
mesoeconomic
system),
разнородна
мезоикономическа
система*
(heterogeneous mesoeconomic system) и всеобща мезоикономическа система*
(general mesoeconomic system); (3) за макроикономическата система – еднородна макроикономическа система* (homogeneous macroeconomic system),
разнородна макроикономическа система* (heterogeneous macroeconomic
system) и всеобща макроикономическа система* (general macroeconomic system).
Като икономически връзки в горепосочените икономически системи частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) за микроикономическата
система – еднородни микроикономически ингредиенти* (single microeconomic ingredients), разнородни микроикономически ингредиенти* (sector
microeconomic ingredients) и всеобщи микроикономически ингредиенти*
(social microeconomic ingredients); (2) за мезоикономическата система –
еднородни
мезоикономически
ингредиенти*
(sector
mesoeconomic
ingredients),
разнородни
мезоикономически
ингредиенти*
(social
mesoeconomic ingredients) и всеобщи мезоикономически ингредиенти* (social
mesoeconomic ingredients); (3) за макроикономическата система – еднородни
макроикономически ингредиенти* (social macroeconomic ingredients), разнородни макроикономически ингредиенти* (social macroeconomic ingredients) и
всеобщи макроикономически ингредиенти* (social macroeconomic
ingredients).
Ингредиентната субстанциална икономическа многостранност е ингредиентен икономически критерий, чрез който се идентифицират отделни сегменти от цялостното поле на ингредиентната субстанциална икономическа
форматност, дефинирани едновременно от ингредиентната икономическа равнищност и ингредиентната субстанциална икономическа обхватност.
Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност, ингредиентната субстанциална икономическа обхватност, ингредиентната икономическа общностност и ингредиентната общностна икономическа обхватност, се конституират:
(1) за еднородната отделна икономическа система – (а) еднородна съвкупна отделна икономическа система* (homogeneous joint single economic
system), което е същото като съвкупна частна икономическа система* (joint
partiqular economic system) и като частностопанска икономическа система*
(part-economic system) [тя е като еднородна съвкупна отделна микроиконо227
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа система* (homogeneous joint single microeconomic system), което е
същото като съвкупна частна микроикономическа система* (joint partiqular
microeconomic system) и като частностопанска микроикономическа система* (part-microeconomic system)], и (б) еднородна съвкупностна отделна
икономическа система* (homogeneous totalitic single economic system), което
е същото като съвкупностна частна икономическа система* (totalitic
partiqular economic system) [тя е като еднородна съвкупностна отделна микроикономическа система* (homogeneous totalitic single microeconomic
system), което е същото като съвкупностна частна микроикономическа система* (totalitic partiqular microeconomic system)], като съдържащите се в (а) и
(б) позиции са разновидности на частната микроикономическа система;
(2) за еднородната секторна икономическа система – (а) еднородна съвкупна секторна икономическа система* (homogeneous joint sector economic
system) [в т.ч. (α) еднородна съвкупна секторна микроикономическа система* (homogeneous joint sector microeconomic system) и (β) еднородна съвкупна
секторна мезоикономическа система* (homogeneous joint sector
mesoeconomic system)] и (б) еднородна съвкупностна секторна икономическа система* (homogeneous totalitic sector economic system) [в т.ч еднородна
съвкупностна секторна микроикономическа система* (homogeneous
totalitic sector microeconomic system) и еднородна съвкупностна секторна мезоикономическа система* (homogeneous totalitic sector mesoeconomic
system)];
(3) за еднородната обществена икономическа система – (а) еднородна
съвкупна обществна икономическа система* (homogeneous joint social
economic system) [в т.ч. (α) еднородна съвкупна обществена микроикономическа система* (homogeneous joint social microeconomic system), (β) еднородна съвкупна обществена мезоикономическа система* (homogeneous joint
social mesoeconomic system) и (γ) еднородна съвкупна обществена макроикономическа система* (homogeneous joint social macroeconomic system)] и (б)
еднородна съвкупностна обществена икономическа система* (homogeneous
totalitic social economic system) [в т.ч. (α) еднородна съвкупностен обществена микроикономическа система* (homogeneous totalitic social microeconomic
system), (β) еднородна съвкупностна обществена мезоикономическа система* (homogeneous totalitic social mesoeconomic system) и (γ) еднородна съвкупностна обществена макроикономическа система* (homogeneous totalitic
social macroeconomic system)];
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(4) за разнородната отделна икономическа система – (а) разнородна съвкупна отделна икономическа система* (heterogeneous joint single economic
system) [тя е като разнородна съвкупна отделна микроикономическа система* (heterogeneous joint single microeconomic system)] и (б) разнородна съвкупностна отделна икономически система* (heterogeneous totalitic single
economic system) [тя е като разнородна съвкупностна отделна микроикономическа система* (heterogeneous totalitic single economic microsystem)];
(5) за разнородната секторна икономическа система – (а) разнородна съвкупна секторна икономическа система* (heterogeneous joint sector economic
system), което е същото като съвкупна групова икономическа система* (joint
group economic system) и като груповостопанска икономическа система*
(group-economic system) [в т.ч. (α) разнородна съвкупна секторна микроикономическа система* (heterogeneous joint sector microeconomic system), което е
същото като съвкупна групова микроикономическа система* (joint group microeconomic system) и като груповостопанска микроикономическа система*
(group-microeconomic system) и (β) разнородна съвкупна секторна мезоикономическа система* (heterogeneous joint sector mesoeconomic system), което е
същото като съвкупна групова мезоикономическа система* (joint group
mesoeconomic system) и като груповостопанска мезоикономическа система*
(group-mesoeconomic system)], и (б) разнородна съвкупностна секторна икономическа система* (heterogeneous totalitic sector economic system), което е
същото като съвкупеностна групова икономическа система* (totalitic group
economic system) [в т.ч. (α) разнородна съвкупностна секторна микроикономическа система* (heterogeneous totalitic sector microeconomic system), което е
същото като съвкупностна групова микроикономическа система* (totalitic
group microeconomic system) и (β) разнородна съвкупностна секторна мезоикономическа система* (heterogeneous totalitic sector mesoeconomic system),
което е същото като съвкупностна групова мезоикономическа система*
(totalitic group mesoeconomic system)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции
са разновидности, съответно, на груповата микроикономическа система и груповата мезоикономическа система;
(6) за разнородната обществена икономическа система – (а) разнородна
съвкупна обществена икономическа система* (heterogeneous joint social
economic system) [в т.ч. (α) разнородна съвкупна обществена микроикономическа система* (heterogeneous joint social microeconomic system), (β) разнородна съвкупна обществена мезоикономическа система* (heterogeneous
joint social mesoeconomic system) и (γ) разнородна съвкупна обществена мак229
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------роикономическа система* (heterogeneous joint social macroeconomic system)]
и (б) разнородна съвкупностна обществена икономическа система*
(heterogeneous totalitic social economic system) [в т.ч. (α) разнородна съвкупностна обществена микроикономическа система* (heterogeneous totalitic
social microeconomic system), (β) разнородна съвкупностна обществена мезоикономическа система* (heterogeneous totalitic social mesoeconomic system)
и (γ) разнородна съвкупностна обществена макроикономическа система*
(heterogeneous totalitic social macroeconomic system)];
(7) за всеобщата отделна икономическа система – (а) всеобща съвкупна
отделена икономическа система* (general joint single economic system) [тя е
като всеобща съвкупна отделна микроикономическа система* (general joint
single microeconomic system)] и (б) всеобща съвкупностна отделна икономическа система* (general totalitic single economic system) [тя е като всеобща
съвкупностена отделна микроикономическа система* (general totalitic
single microeconomic system)];
(8) за всеобщата секторна икономическа система – (а) всеобща съвкупна
секторна икономическа система* (general joint sector economic system) [в т.ч.
(α) всеобща съвкупна секторна микроикономическа система* (general joint
sector microeconomic system) и (β) всеобща съвкупна секторна мезоикономическа система* (general joint sector mesoeconomic system)] и (б) всеобща съвкупностна секторна икономическа система* (general totalitic sector
economic system) [в т.ч. (α) всеобща съвкупностна секторна микроикономическа система* (general totalitic sector microeconomic system) и (β) всеобща
съвкупностна секторна мезоикономическа система* (general totalitic sector
mesoeconomic system)];
(9) за всеобщата обществена икономическа система – (а) всеобща съвкупна обществена икономическа система* (general joint social economic system),
което е същото като съвкупна всеобхватна икономическа система (joint
comprehensive economic system) и като народностопанска икономическа
система* (all-economic system) [в т.ч. (α) всеобща съвкупна обществена
микроикономическа система* (general joint social microeconomic system), което е същото като съвкупна всеобхватна микроикономическа система (joint
comprehensive microeconomic system) и като народностопанска микроикономическа система* (all-microeconomic system), (β) всеобща съвкупна обществена мезоикономическа система* (general joint social mesoeconomic system),
което е същото като съвкупна всеобхватна мезоикономическа система (joint
comprehensive mesoeconomic system) и като народностопанска мезоикономи230
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа система* (all-mesoeconomic system) и (γ) всеобща съвкупна обществна
макроикономически система* (general joint social macroeconomic system), което е същото като съвкупна всеобхватна макроикономическа система (joint
comprehensive macroeconomic system) и като народностопанска макроикономическа система* (all-macroeconomic system)], и (б) всеобща съвкупностна
обществена икономически система* (general totalitic social economic system),
което е същото като съвкупеностна всеобхватна икономическа система*
(totalitic comprehensive economic system) [в т.ч. (α) всеобща съвкупностна обществена микроикономическа
система*
(general totalitic social
microeconomic system), което е същото като съвкупностна всеобхватна микроикономическа система* (totalitic comprehensive microeconomic system), (β)
всеобща съвкупностна обществена мезоикономическа система* (general
totalitic social mesoeconomic system), което е същото като съвкупностна всеобхватна мезоикономическа система* (totalitic comprehensive mesoeconomic
system) и (γ) всеобща съвкупностна обществена макроикономическа система* (general totalitic social macroeconomic system), което е същото като съвкупеностна
всеобхватна
макроикономическа
система*
(totalitic
comprehensive macroeconomic system)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са разновидности, съответно, на всеобхватната микроикономическа система, всеобхватната мезоикономическа система и всеобхватната макроикономическа система.
На всички разновидности на тези икономически системи отговарят съответстващи им разновидности на икономически ингредиенти.
VIII. Ингредиентната общностна икономическа форматност*
(ingrediental communitical economic formatness) (на икономическата система) е
общо понятие за ингредиентна общностна икономическа обхватност, ингредиентна икономическа равнищеност и ингредиентна общностна икономическа многостранност* (ingrediental communitical economic multilaterality)
(общностната обхватност, равнищността и общностната многостранност са
разновидности на общностната форматност). Понятията за икономическа система, които възникват при ингредиентната общностна икономическа форматност, са показани във фиг. 8.
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

Ингредиентна икономическа равнищност

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

Обществена макроикономическа
система

Макроикономическа
система

Секторна
мезоикономическа
система

Обществена мезоикономическа
система

Отделна
микроикономическа
система

Секторна
микроикономическа
система

Обществена микроикономическа
система

Отделна
икономическа
система

Секторна
икономическа
система

Обществена икономическа система

Мезоикономическа
система

Микроикономическа
система

Ингредиентна общностна
икономическа многостранност

Ингредиентна общностна икономическа
обхватност

Фиг. 8. Ингредиентна общностна икономическа форматност

Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност
и ингредиентната общностна икономическа обхватност, се конституират: (1)
отделна микроикономическа система* (single microeconomic system), към
която се числят индивидуалната икономическа система (individual economic
system), фирмената икономическа система (firm economic system), отрасло232
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вата икономическа система (branch economic system), както и други общностни (респ. институционални) икономически формирования, секторна микроикономическа система* (sector microeconomic system), към която се числи
комплекната икономическа система (complex economic system) от фирми и
други, и обществена микроикономическа система* (social microeconomic
system); (2) секторна мезоикономическа система* (sector mesoeconomic
system) и обществена мезоикономическа система* (social mesoeconomic
system); (3) обществена макроикономическа система* (social macroeconomic
system).
Като икономически връзки в горепосочените икономически системи частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) за микроикономическата
система – отделни микроикономически ингредиенти* (single microeconomic
ingredients),
секторни
микроикономически
ингредиенти*
(sector
microeconomic ingredients) и обществени микроикономически ингредиенти*
(social microeconomic ingredients); (2) за мезоикономическата система – секторни мезоикономически ингредиенти* (sector mesoeconomic ingredients) и
обществени мезоикономически ингредиенти* (social mesoeconomic
ingredients);(3) за макроикономическата система – обществени макроикономически ингредиенти* (social macroeconomic ingredients).
Ингредиентната общностна икономическа многостранност е ингредиентен
икономически критерий, чрез който се идентифицират отделни сегменти от
цялостното поле на ингредиентната общностна икономическа форматност, дефинирани едновременно от ингредиентната икономическа равнищност и ингредиентната общностна икономическа обхватност.
IX. Ингредиентната общностно-равнищна икономическа съставност* (ingrediental communistically-levelic economic compoundness) (на икономическата система) е общо понятие за ингредиентна икономическа равнищност, ингредиентна икономическа общностност и ингредиентна общностно-равнищна икономическа композитност* (ingrediental communisticallylevelic economic compositness) (равнищността, общностността и общностноравнищната композитност са разновидности на общностно-равнищната съставност). Понятията за икономическа система (това се отнася и за икономическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната общностноравнищната икономическа съставност, са показани във фиг. 9.
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

Ингредиентна икономическа равнищност

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

Микроикономическа
система

Съвкупна
микроикономическа
система

Съвкупностна микроикономическа
система

Мезоикономическа
система

Съвкупна
мезоикономическа
система

Съвкупностна
мезоикономическа система

Макроикономическа система

Съвкупна
макроикономическа
система

Съвкупностна макроикономическа
система

Съвкупна
икономическа
система

Съвкупностна
икономическа
система

Ингредиентна общностноравнищна
икономическа композитност

Ингредиентна икономическа
общностност

Фиг. 9. Ингредиентна общностно-равнищна икономическа съставност

Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност
и ингредиентната икономическа общностност, се конституират: (1) съвкупна
микроикономическа система* (joint microeconomic system) – когато общностно-дефинираната микроикономическа система се разглежда като единно и
сумарно цяло от съставящите я по-нискообхватни частични и единични мик234
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------роикономически системи, все едно че е една единствена и отделна микроикономическа система, и съвкупностна микроикономическа система* (totalitic
microeconomic system) – когато тя се разглежда като множество (като съвкупност) от съставящите я по-нискообхватни частични и хомогенни микроикономически системи; (2) съвкупна мезоикономическа система* (joint
mesoeconomic system) – когато общностно-дефинираната мезоикономическа
система се разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите я понискообхватни частични и хомогенни мезоикономически системи, все едно че
е една единствена и отделна мезоикономическа система, и съвкупностна мезоикономическа система* (totalitic mesoeconomic system) – когато тя се разглежда като множество (като съвкупност) от съставящите я по-нискообхватни
частични и хомогенни мезоикономически системи; (3) съвкупна макроикономическа система* (joint macroeconomic system) – когато общностнодефинираната макроикономическа система се разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите я по-нискообхватни частични и хомогенни макроикономически системи, все едно че е една единствена и отделна макроикономическа система, и съвкупностна микроикономическа система* (totalitic
macroeconomic system) – когато тя се разглежда като множество (като съвкупност) от съставящите я по-нискообхватни частични и хомогенни микроикономически системи.
Като икономически връзки в горепосочените икономически системи частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) за микроикономическата
система – съвкупни микроикономически ингредиенти* (joint microeconomic
ingredients) и съвкупностни микроикономически ингредиенти* (totalitic microeconomic ingredients); (2) за мезоикономическата система – съвкупни мезоикономически ингредиенти* (joint mesoeconomic ingredients) и съвкупностни
мезоикономически ингредиенти* (totalitic mesoeconomic ingredients); (3) за
макроикономическата система – съвкупни макроикономически ингредиенти*
(joint macroeconomic ingredients) и съвкупностни макроикономически ингредиенти* (totalitic macroeconomic ingredients).
Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност, ингредиентната общностна икономическа обхватност и ингредиентната
икономическа общностност, се конституират: (1) за микроикономическата
система: (а) към отделната микроикономическа система – съвкупна отделна
микроикономическа система* (joint single microeconomic system) и съвкупностна отделна микроикономическа система* (totalitic single microeconomic
system); (б) към секторната микроикономическа система – съвкупна секторна
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------микроикономическа система* (joint sector microeconomic system) и съвкупностна секторна микроикономическа система* (totalitic sector microeconomic system); (в) към обществената микроикономическа система – съвкупна
обществена микроикономическа система* (joint social microeconomic
system) и съвкупностна обществена микроикономическа система* (totalitic
social microeconomic system); (2) за мезоикономическата система: (а) към секторната мезоикономическа система – съвкупна секторна мезоикономическа
система* (joint sector mesoeconomic system) и съвкупностна секторна мезоикономическа система* (totalitic sector mesoeconomic system); (б) към обществената мезоикономическа система – съвкупна обществена мезоикономическа система* (joint social mesoeconomic system) и съвкупностна обществена
мезоикономическа система* (totalitic social mesoeconomic system); (3) за макроикономическата система: към обществената макроикономическа система –
съвкупна обществена макроикономическа система* (joint social macroeconomic system) и съвкупностна обществена макроикономическа система*
(totalitic social macroeconomic system). На всички разновидности на тези икономически системи отговарят съответстващи им разновидности на икономически ингредиенти.
X. Ингредиентната субстанциално-равнищна икономическа съставност* (ingrediental substantially-levelic economic compoundness) (на икономическата система) е общо понятие за ингредиентна икономическа равнищност,
ингредиентна икономическа субстанциалност и ингредиентна субстанциално-равнищна икономическа композитност* (ingrediental substantiallylevelic economic compositness) (равнищността, субстанциалността и субстанциално-равнищната композитност са разновидности на субстанциалноравнищната съставност). Понятията за икономическа система (това се отнася и
за икономическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната субстанциално-равнищната икономическа съставност, са показани във фиг. 10.
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

Ингредиентна икономическа равнищност

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

Микроикономическа
система

Агрегатна
микроикономическа
система

Множествена микроиконом
ическа
система

Мезоикономическа
система

Агрегатна
мезоикономическа
система

Множествена мезоикономическа система

Макроикономическа система

Агрегатна
макроикономическа
система

Множествена макроикономическа
система

Агрегатна
икономическа
система

Множествена икономическа система

Ингредиентна субстанциалноравнищна
икономическа композитност

Ингредиентна икономическа
субстанциалност

Фиг. 10. Ингредиентна субстанциално-равнищна икономическа съставност

Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност
и ингредиентната икономическа субстанциалност, се конституират: (1) агрегатна микроикономическа система* (aggregate microeconomic system) [нейна
разновидност е агрегатната народностопанска микроикономическа система* (aggregate all-microeconomic system)] и множествена микроикономи237
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа система* (plural microeconomic system) [нейна разновидност е множествената народностопанска микроикономическа система* (plural allmicroeconomic system)]; (2) агрегатна мезоикономическа система* (aggregate
mesoeconomic system) [нейна разновидност е агрегатната народностопанска
мезоикономическа система* (aggregate all-mesoeconomic system)] и множествена мезоикономическа система* (plural mesoeconomic system) [нейна
разновидност е множествената народностопанска мезоикономическа система* (plural all-mesoeconomic system)]; (3) агрегатна макроикономическа
система* (aggregate macroeconomic system) [нейна разновидност е агрегатната народностопанска макроикономическа система* (aggregate allmacroeconomic system)] и множествена макроикономическа система*
(plural macroeconomic system) [нейна разновидност е множествената народностопанска макроикономическа система* (plural all-macroeconomic
system)]. На всички разновидности на тези икономически системи отговарят
съответстващи им разновидности на икономически ингредиенти.
Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност, ингредиентната икономическа субстанциалност и ингредиентната икономическа общностност, се конституират:
(1) към агрегатната съвкупна икономическа система – (а) агрегатна съвкупна микроикономическа система* (aggregate joint microeconomic system),
(б) агрегатна съвкупна мезоикономическа система* (aggregate joint
mesoeconomic system) и (в) агрегатна съвкупна макроикономическа система* (aggregate joint macroeconomic system); освен това: (а) агрегатната микроикономическа система, съвкупната микроикономическа система и агрегатната
съвкупна микроикономическа система са разновидности на по-общото понятие
за обща микроикономическа система (total microeconomic system), (б) агрегатната мезоикономическа система, съвкупната мезоикономическа система и
агрегатната съвкупна мезоикономическа система са разновидности на пообщото понятие за обща мезоикономическа система (total mesoeconomic
system), (в) агрегатната макроикономическа система, съвкупната макроикономическа система и агрегатната съвкупна макроикономическа система са разновидности на по-общото понятие за обща макроикономическа система (total
macroeconomic system);
(2) към множествената съвкупна икономическа система – (а) множествена съвкупна микроикономическа система* (aggregate joint microeconomic
system), (б) множествена съвкупна мезоикономическа система* (aggregate
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------joint mesoeconomic system) и (в) множествена съвкупна макроикономическа
система* (aggregate joint macroeconomic system);
(3) към агрегатната съвкупностна икономическа система – (а) агрегатна
съвкупностна
микроикономическа
система*
(aggregate
totalitic
microeconomic system), (б) агрегатна съвкупностна мезоикономическа система* (aggregate totalitic mesoeconomic system) и (в) агрегатна съвкупностна
макроикономическа система* (aggregate totalitic macroeconomic system);
(4) към множествена съвкупностна икономическа система – (а) множествена съвкупностна микроикономическа система* (plural totalitic
microeconomic system), (б) множествена съвкупностна мезоикономическа
система* (plural totalitic mesoeconomic system) и (в) множествна съвкупностна макроикономическа система* (plural totalitic macroeconomic system); освен това: (а) множествената микроикономическа система, съвкупностната
микроикономическа система и множествената съвкупностна микроикономическа система са разновидности на по-общото понятие за мрежеста микроикономическа система (reticulated microeconomic system), (б) множествената
мезоикономическа система, съвкупностната мезоикономическа система и
множествената съвкупностна мезоикономическа система са разновидности на
по-общото понятие за мрежеста мезоикономическа система (reticulated
mesoeconomic system), (в) множествената макроикономическа система, съвкупностната макроикономическа система и множествената съвкупностна макроикономическа система са разновидности на по-общото понятие за мрежеста макроикономическа система (reticulated macroeconomic system).
На всички разновидности на тези икономически системи отговарят съответстващи им разновидности на икономически ингредиенти.
XI. Ингредиентната субстанциално-субстанциалностна икономическа съставност* (ingrediental substantially-substantialitic economic compoundness) (на икономическата система) е общо понятие за ингредиентна субстанциална икономическа обхвтност, ингредиентна икономическа субстанциалност и ингредиентна субстанциално-субстанциалностна икономическа
композитност* (ingrediental substantially-substantialitic economic compositness)
(субстанциалната
обхватност,
субстанциалността
и
субстанциалносубстанциалностната композитност са разновидности на субстанциалносубстанциалностната съставност). Понятията за икономическа система (това се
отнася и за икономическите ингредиенти), които възникват при ингредиентна-
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

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

Ингредиентна субстанциална икономическа обхватност

та субстанциално-субстанциалностна икономическа съставност, са показани
във фиг. 11.

Еднородна
икономическа
система

Агрегатна
еднордна
икономическа система

Множествена еднородна икономическа
система

Разнородна
икономическа
система

Агрегатна
разнородна икономическа
система

Множествена разнородна икономическа
система

Всеобща
иконом
ичес-ка
система

Ингредиентна субстанциалносубстанциалностна
икономическа композитност

Агрегатна
всеобща
икономическа система

Множествена всеобща икономическа система

Агрегатна
икономическа
система

Множествена икономическа система

Ингредиентна икономическа
субстанциалност

Фиг. 11. Ингредиентна субстанциално-субстанциалностна икономическа
съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа субстанциалност и ингредиентната субстанциална икономическа обхватност, се конституират: (1) агрегатна еднородна икономическа система* (aggregate
homogeneous economic system) и множествена еднородна икономическа
система* (plural homogeneous economic system); (2) агрегатна разнородна
икономическа система* (aggregate heterogeneous economic system) и множествена разнородна икономически система* (plural heterogeneous
economic system); (3) агрегатна всеобща икономическа система* (plural
general economic system) и множествна всеобща икономическа система*
(plural general economic system). На всички разновидности на тези икономически системи отговарят съответстващи им разновидности на икономически ингредиенти.
Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност, ингредиентната икономическа субстанциалност и ингредиентната субстанциална икономическа обхватност, се конституират: (1) към агрегатната
еднородна икономическа система – (а) агрегатна еднородна микроикономическа система* (aggregate homogeneous microeconomic system), (б) агрегатна
еднородна
мезоикономическа
система*
(aggregate
homogeneous
mesoeconomic system) и (в) агрегатна еднородна макроикономическа система* (aggregate homogeneous macroeconomic system); (2) към множествената
еднородна икономическа система – (а) множествена еднородна микроикономическа система* (plural homogeneous microeconomic system), (б) множествена еднородна мезоикономическа система* (plural homogeneous
mesoeconomic system) и (в) множествена еднородна макроикономическа
система* (plural homogeneous macroeconomic system); (3) към агрегатната разнородна икономическа система – (а) агрегатна разнородна микроикономическа система* (aggregate heterogeneous microeconomic system), (б) агрегатна
разнородна
мезоикономическа
система*
(aggregate
heterogeneous
mesoeconomic system) и (в) агрегатна разнородна макроикономическа система* (aggregate heterogeneous macroeconomic system); (4) към множествената
разнородна икономическа система – (а) множествена разнородна микроикономическа система* (plural heterogeneous microeconomic system), (б) множествена разнородена мезоикономическа система* (plural heterogeneous
mesoeconomic system) и (в) множествена разнородна макроикономическа
система* (plural heterogeneous macroeconomic system); (5) към агрегатната
всеобща икономическа система – (а) агрегатна всеобща микроикономическа
система* (aggregate general microeconomic system), (б) агрегатна всеобща ме241
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зоикономическа система* (aggregate general mesoeconomic system) и (в) агрегатна всеобща макроикономическа система* (aggregate general
macroeconomic system); (6) към множествената всеобща икономическа система
– (а) множествена всеобща микроикономическа система* (plural general
microeconomic system), (б) множествена всеобща мезоикономическа система* (plural general mesoeconomic system) и (в) множествена всеобща макроикономическа система* (plural general macroeconomic system). На всички разновидности на тези икономически системи отговарят съответстващи им разновидности на икономически ингредиенти.
XII. Ингредиентната общностно-субстанциалностната икономическа съставност* (ingrediental communistically-substantialitic economic compoundness) (на икономическата система) е общо понятие за ингредиентна общностна икономическа обхвтност, ингредиентна икономическа субстанциалност и ингредиентна общностно-субстанциалностна икономическа композитност* (ingrediental substantially-substantialitic economic compositness)
(общностната
обхватност,
субстанциалността
и
общностносубстанциалностната композитност са разновидности на общностносубстанциалностната съставност). Понятията за икономическа система (това се
отнася и за икономическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната общностно-субстанциалностна икономическа съставност, са показани във
фиг. 12.
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

Ингредиентна общностна икономическа обхватност

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

Отделна
икономическа
система

Агрегатна
отделна
икономическа система

Множествена отделна икономическа
система

Секторна икономическа
система

Агрегатна
секторна
икономическа система

Множествена секторна икономическа
система

Обществена
икономическа
система

Агрегатна
обществена икономическа
система

Множествена общствена икономическа
система

Агрегатна
икономическа
система

Множествена икономическа система

Ингредиентна общностносубстанциалностна
икономическа композитност

Ингредиентна икономическа
субстанциалност

Фиг. 12. Ингредиентна общностно-субстанциалностна икономическа
съставност

Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа субстанциалност и ингредиентната общностна икономическа обхватност, се конституират: (1) агрегатна отделна икономическа система* (aggregate single
economic system) и множествена отделна икономическа система* (plural
243
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------single economic system); (2) агрегатен секторна икономическа система*
(aggregate sector economic system) и множествена секторна икономическа
система* (plural social economic system); (3) агрегатна обществена икономическа система* (aggregate social economic system) и множествена обществена икономическа система* (plural sector economic system). На всички разновидности на тези икономически системи отговарят съответстващи им разновидности на икономически ингредиенти.
Когато съвместно се приложат ингредиентната икономическа равнищност, ингредиентната икономическа субстанциалност и ингредиентната общностна икономическа обхватност, се конституират: (1) към агрегатната отделна икономическа система – агрегатна отделна микроикономическа система* (aggregate single microeconomic system); (2) към множествената отделна
икономическа система – множествена отделна микроикономическа система* (plural single microeconomic system); (3) към агрегатната секторна икономическа система – (а) агрегатна секторна микроикономическа система*
(aggregate sector microeconomic system), (б) агрегатна секторна мезоикономическа система* (aggregate sector mesoeconomic system); (4) към множествената секторна икономическа система – (а) множествена секторна микроикономическа система* (plural sector microeconomic system), (б) множествена
секторна мезоикономическа система* (plural sector mesoeconomic system);
(5) към агрегатната обществена икономическа система – (а) агрегатна обществeна микроикономическа система* (aggregate social microeconomic
system), (б) агрегатна обществена мезоикономическа система* (aggregate
social mesoeconomic system), (в) агрегатна обществена макроикономическа
система* (aggregate social macroeconomic system); (6) към множествената обществена икономическа система – (а) множествена обществена микроикономическа система* (plural social microeconomic system), (б) множествена
обществена мезоикономическа система* (plural social mesoeconomic system),
(в) множествена обществена макроикономическа система* (plural social
macroeconomic system). На всички разновидности на тези икономически системи отговарят съответстващи им разновидности на икономически ингредиенти.
От посочените по-горе разновидности на икономическата система съобразно с ингредиентната икономическа обобщеност могат да се изведат (да се
конституират) и други разновидности като резултат от комбинирането прилагане на използваните по-горе шест изходни критерия.
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File: от ИНГРЕДИЕНТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (КИ)
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
ингредиентна икономическа обобщеност се конституират още и съответстващите на последната понятия за ингредиентна консуматорска обобщеност*
(ingrediental consumptionary generalizedness), ингредиентна стопанска обобщеност* (ingrediental protoeconomic generalizedness), ингредиентна пазарноикономическа обобщеност* (ingrediental marketly-economic generalizedness) и
ингредиентна финансово-пазарно-икономическа обобщеност* (ingrediental
financially-marketly-economic generalizedness). Общо за всички тях е понятието
за ингредиентна поддържаща обобщеност* (ingrediental sustenance
/sustaining/ generalizedness) (за ингредиентна обобщеност при поддържането).
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ* (ingrediental
economic invertibility) (*) – възможност за двояко интерпретиране и анализиране (и върху тази основа – за класифициране) на икономическите системи (наричани ингредиентни икономически системи) чрез смяна на местата на двата
типа икономически ингредиенти (на входния икономически ингредиент и изходния икономически ингредиент) на някаква зададена ингредиентна икономическа система; един от критериите на ингредиентната икономическа класифицируемост. Когато икономическото въздействие се конституира и се
проследява в посока от входния към изходния ингредиент на зададената ингредиентна икономическа система, е налице начална ингредиентна икономическа система, а когато икономическото въздействие се конституира и се
проследява в посока от изходния към входния ингредиент на зададената ингредиентна икономическа система, е налице инверсна ингредиентна икономическа система. Входният икономически ингредиент на началната система е
изходен икономически ингредиент на инвересната система, а изходният икономически ингредиент на началната система е входен икономически ингредиент на инвересната система. Има покритие на входния и изходния икономически ингредиент на началната система с тези на зададената система.
Когато двата критерия на ингредиентната икономическа класифицируемост – ингредиентната икономическа обратимост и ингредиентната икономическа абстрахируемост, се прилагат съвместно, тогава се конституират различни групи от разновидности на инверсно-класифицираната ингредиентна икономическа система. При тази предпоставка: (1) разновидности на зададената ингредиентна икономическа система са зададената абстрактна ингредиентна икономическа система, зададените конкретни ингредиентни
икономически системи* (given concrete ingrediental economic systems), зададената субстанциална икономическа система* (given substantial
/substantive/ economic system) [в т.ч. и зададената ресурсно-субстанциална
икономическа система* (given resource-substantial economic system) и зададената възпроизводствена икономическа систем)], зададената стратифицирана икономическа система* (given stratified economic system) (в т.ч. и зададената същностно-стратифицирана икономическа система) и зададената
същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система*
(given essentially-stratified reproductional economic system) (това са разновидности, които се конституират при зададената ингредиентна икономическа
абстрахируемост); (2) разновидности на началната ингредиентна икономи1
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа система са началната абстрактна ингредиентна икономическа система, началните конкретни ингредиентни икономически системи* (initial
concrete ingrediental economic systems), началната субстанциална икономическа система* (initial substantial /substantive/ economic system) [в т.ч. и началната ресурсно-субстанциална икономическа система* (initial resourcesubstantial economic system) и началната възпроизводствена икономическа
система], началната стратифицирана икономическа система* (initial
stratified economic system) (в т.ч. и началната същностно-стратифицирана
икономическа система) и началната същностно-стратифицирана възпроизводствена
икономическа
система*
(initial
essentially-stratified
reproductional economic system) (това са разновидности, които се конституират
при началната ингредиентна икономическа абстрахируемост); (3) разновидности на инверсната ингредиентна икономическа система са инверсната
абстрактна ингредиентна икономическа система, инверсните конкретни
ингредиентни икономически системи* (inverse concrete ingrediental economic
systems), инверсната субстанциална икономическа система* (inverse
substantial /substantive/ economic system) [в т.ч. и инверсната ресурсносубстанциална икономическа система* (inverse resource-substantial economic
system) и инверсна възпроизводствена икономическа система], инверсната
стратифицирана икономическа система* (inverse stratified economic system)
(в т.ч. и инверсната същностно-стратифицирана икономическа система) и
инверсната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система* (inverse essentially-stratified reproductional economic system) (това
са разновидности, които се конституират при инверсната ингредиентна икономическа абстрахируемост).
При съвместното прилагане на ингредиентната икономическа обратимост
и ингредиентната икономическа импактност се конституират следните разновидности на последната: зададена ингредиентна икономическа импактност, началната ингредиент икономическа импактност и инверсна ингредиентна икономическа импактност. При съвместното прилагане на ингредиентната икономическа обратимост и ингредиентната икономическа трансформационност се конституират следните разновидности на последната: зададена
ингредиентна икономическа трансформационност, начална ингредиентна
икономическа трансформационност и инверсна ингредиентна икономическа
трансформационност. При съвместното прилагане на ингредиентната икономическа обратимост и ингредиентната икономическа реагируемост се конституират следните разновидности на последната: зададена ингредиентна ико2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа реагируемост, начална ингредиентна икономическа реагируемост
и инверсна ингредиентна икономическа реагируемост.
При съвместното прилагане на ингредиентната икономическа обратимост
и ингредиентната икономическа атрибутивност се конституират следните
разновидности на последната: (1) зададена ингредиентна икономическа
атрибутивност* (given ingrediental economic attributivity) (нейни проявления са
зададената ингредиентна икономическа импактност, зададената ингредиентна
икономическа трансформационност и зададената ингредиентна икономическа
реагируемост), (2) начална ингредиентна икономическа атрибутивност*
(initial ingrediental economic attributivity) (нейни проявления са началната ингредиентна икономическа импактност, началната ингредиентна икономическа
трансформационност и началната ингредиентна икономическа реагируемост) и
(3) инверсна ингредиентна икономическа атрибутивност* (inverse
ingrediental economic attributivity) (нейни проявления са инверсната ингредиентна икономическа импактност, инверсната ингредиентна икономическа трансформационност и инверсната ингредиентна икономическа реагируемост).
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до критерия на ингредиентната икономическа обратимост, са приложими по аналогия и към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката и техните производни.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
ингредиентната икономическа обратимост се конституират още и съответстващите й понятия за ингредиентна консуматорска обратимост*
(ingrediental consumptionary invertibility), ингредиентна стопанска обратимост* (ingrediental protoeconomic invertibility), ингредиентна пазарноикономическа обратимост* (ingrediental marketly-economic invertibility) и ингредиентна финансово-пазарно-икономическа обратимост* (ingrediental
financially-marketly-economic invertibility). Общо за всички тях е понятието за
ингредиентна поддържаща обратимост* (ingrediental sustenance /sustaining/
invertibility) (за ингредиентна обратимост при поддържането).
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ (ingrediental
economic invertibility) (ки) – във:
абстрактна ингредиентна икономическа обратимост;
възпроизводствена ингредиентна икономическа обратимост;
ингредиентна икономическа обратимост;
конкретна ингредиентна икономическа обратимост;
3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ресурсно-субстанциална ингредиентна икономическа обратимост
стратификационна ингредиентна икономическа обратимост;
субстанциална ингредиентна икономическа обратимост;
същностно-стратификационна възпроизводствена ингредиентна икономическа обратимост;
същностно-стратификационна ингредиентна икономическа обратимост.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ* (ingrediental
economic rangeness) (*) – първичен ингредиентен икономически критерий,
който разграничава икономическите предмети в зависимост от това съвместно
на какъв субстанциален и институционален обхват те съответстват. Представлява общо понятие за ингредиентната субстанциална икономическа обхватност и ингредиентната общностна икономическа обхватност. Този критерий предполага, че икономическите предмети от по-широкия субстанциален
и институционален обхват на обобщеност са множество от съответствуващите
икономически предмети от по-тесния обхват на обобщеност (за разлика от ингредиентната икономическа равнищност, където икономическите предмети
от по-горно равнище на обобщеност са суми от съответствуващите им по качество икономически предмети от по-ниско равнище на обобщеност). Той е
една от разновидностите на ингредиентната икономическа обобщеност.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа обхватност
към понятието за икономически рангпредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа обхватност* (primary ingrediental economic rangeness)]:
(1) икономически рангпредмет* (economic rangthing) [съкратено от и същото като обхватностен икономически предмет* (rangeness economic thing)]
– общо понятие за разновидностите на икономическия предмет от гледна точка
на ингредиентната икономическа обхватност и общо понятие за консистентностен икономически предмет (икономически консипредмет) и общностен
икономически комунипредмет (икономически комунипредмет) в даден общностен обхват; икономически предмет, конституиран в рангикономиката;
(2) икономически партипредмет* (economic partithing) [съкратено от и
същото като частен икономически предмет* (particular economic thing)] –
общо понятие за еднороден икономически предмет (икономически хомопредмет) и отделен икономически предмет (икономически сингълпредмет) с
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------еднаква и еднородна качествена определеност в даден общностен обхват; икономически предмет, конституиран в партиикономиката;
(3) икономически групопредмет* (economic groupthing) [съкратено от и
същото като групов икономически предмет* (group economic thing)] – общо
понятие за разнородeн икономически предмет (икономически хетеропредмет)
и секторен икономически предмет (икономически сектипредмет) с нееднаква и
нееднородна качествена определеност в даден общностен обхват; икономически предмет, конституиран в групоикономиката;
(4) икономически компрепредмет* (economic comprething) [съкратено от
и същото като всеобхватностен икономически предмет* (comprehensive
economic thing)] – общо понятие за всеобщ икономически и предмет (икономически дженипредмет) и обществен икономически предмет (икономически
соципредмет), които са множество от всички нееднакви (неедноинституционални или неедносубстанциални) икономически предмети в обществен обхват;
икономически предмет, конституиран в компреикономиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икономическа обхватност към понятието за рангикономика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа
обхватност* (organic ingrediental economic rangeness)]:
(1) рангикономика* (rangeconomy) [съкратено от и същото като обхватностна икономика* (rangeness economy)] – общо понятие за разновидностите
на икономиката, породени от ингредиентната икономическа обхватност и
общо понятие за консистентностна икономика (консиикономика) и общностна
икономика (комуниикономика); състои се от икономически рангпредмети (от
обхватностни икономически предмети);
(2) партиикономика* (partieconomy) [съкратено от и същото като частна
икономика* (particular economy)] – икономика, която от гледна точка на ингредиентната икономическа обхватност се състои от икономически партипредмети (от частни икономически предмети); общо понятие за еднородна (хомоикономика) и отделна икономика (сингъликономика);
(3) групоикономика* (groupeconomy) [съкратено от и същото като групова
икономика* (group economy)] – икономика, която от гледна точка на ингредиентната икономическа обхватност се състои от икономически групопредмети (от групови икономически предмети); – общо понятие за разнородна икономика (хетероикономика) и секторна икономика (икономически сектипредмет);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(4) компреикономика* (compreeconomy) [съкратено от и същото като всеобхватна икономика* (comprehensive economy)] – икономика, която от гледна
точка на ингредиентната икономическа обхватност се състои от икономически компрепредмети (от всеобхватностни икономически предмети); общо
понятие за всеобща икономика (джениикономика) и обществена икономика
(социикономика).
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ (ingrediental
economic rangeness) (ки) – във:
ингредиентна икономическа обхватност;
ингредиентна икономическа обхватност (на икономическата система);
ингредиентна общностна икономическа обхватност;
ингредиентна субстанциална икономическа обхватност.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ* (ingrediental
economic rangeness) (на икономическата система) (*) – общо понятие за ингредиентната общностна икономическа обхватност и ингредиентната субстанциална икономическа обхватнот, които са нейни разновидности; възможност за класифициране на икономическите системи (наричани ингредиентни
икономически системи) в зависимост от това съвместно на какъв институционален и субстанциален обхват на икономическите ингредиенти те са системно
отражение; един от критериите на ингредиентната икономическа класифицируемост. Този критерий предполага, че икономическите ингредиенти на икономическата система от по-широкия институционален и субстанциален обхват
на обобщеност са множество от съответствуващите ингердиенти на икономическите системи от по-тесния обхват на обобщеност (за разлика от ингредиентната икономическа равнищност, където ингредиентите на икономическата
система от по-горно равнище на обобщеност са суми от съответствуващите им
по качество ингредиенти на икономическите системи от по-ниско равнище на
обобщеност). Според ингредиентната икономическа обхватност се разгрничават: (1) частна икономическа система (partiqular economic system) (общо понятие за еднородна икономическа система и отделна икономическа система),
чиито икономически връзки са еднакви (едноинституционални или едносубстанциални) икономически ингредиенти (например икономически продукти или
производствени икономически фактори от определен вид) в даден общностен
обхват; (2) групова икономическа система (partial economic system) (общо
понятие за разнородна икономическа система и секторна икономическа систе6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ма), чиито икономически връзки са група от нееднакви (неедноинституционални или неедносубстанциални) икономически ингредиенти в даден общностен
обхват; (3) всеобхватна икономическа система (comprehensive economic
system) (общо понятие за всеобща икономическа система и обществена икономическа система), чиито икономически връзки са множество от всички нееднакви (неедноинституционални или неедносубстанциални) икономически
ингредиенти в даден общностен обхват.
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до критерия на ингредиентната икономическа обхватност, са приложими по аналогия и към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката и техните производни.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТНОСТ* (ingrediental
economic combinationarity) (*) – първичен ингредиентен икономически критерий, който разграничава икономическите предмети (в т.ч. и икономическите
обекти, икономическите системи и икономическите ингредиенти) според
общностната обобщеност на елементите, които ги образуват. Той е една от
разновидностите на ингредиентната икономическа обобщеност.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа общностност
към понятието за икономически комбипредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа общностност* (primary ingrediental economic combinationarity)]:
(1) икономически комбипредмет* (economic combithing) [съкратено от и
същото като комбинаторностен икономически предмет* (combinationaritic
economic thing)] – общо понятие за разновидностите на икономическия предмет от гледна точка на ингредиентната икономическа общностност; икономически предмет, конституиран в комбиикономиката;
(2) икономически джоинтпредмет* (economic jointthing) [съкратено от и
същото като съвкупен икономически предмет* (joint economic thing)] – икономически предмет, когато той се разглежда като единно и сумарно цяло от
съставящите го по-нискообхватни групови или отделни институционалнодефинирани икономически предмети, все едно че е един единствен и отделен
икономически предмет (където отделните икономически предмети на съвкупния икономически предмет са суми от съответните им едноименни (еднородни) икономически предмети на съставящите го по-нискообхватни институционално-дефинирани икономически предмети, като последните са предста-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вени в съвкупностния икономически предмет); икономически предмет, конституиран в джоинтикономиката;
(3) икономически тотипредмет* (economic totithing) [съкратено от и
същото като същото като съвкупностен икономически предмет* (totalitic
economic thing)] – икономически предмет, когато той се разглежда като като
икономическа съвкупност* (economic totality) от съставящите го понискообхватни частични и единични икономически предмети; икономически
предмет, конституиран в тотиикономиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икономическа общностност към понятието за комбиикономика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа общностност* (organic ingrediental economic combinationarity)]:
(1) комбиикономика* (combieconomy) [съкратено от и същото като общностностна икономика* (combinationaritic economy)] – общо понятие за разновидностите на икономиката, породени от ингредиентната икономическа
общностност; състои се от икономически комбипредмети (от общностностни
икономически предмети);
(2) джоинтикономика* (jointeconomy) [съкратено от и същото като съвкупна икономика* (joint economy)] – икономика, която от гледна точка на ингредиентната икономическа общностност се състои от икономически джоинтпредмети (от съвкупни икономически предмети);
(3) тотиикономика* (totieconomy) [съкратено от и същото като съвкупностна икономика* (totalitic economy)] – икономика, която от гледна точка на
ингредиентната икономическа общностност се състои от икономически тотипредмети (от съвкупностни икономически предмети).
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до разгледания в тази
статия ингредиентен икономически критерий, са приложими по аналогия и
към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката
и техните производни.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТНОСТ* (ingrediental
economic communiticality) (на икономическата единица) (*) – икономически
критерий, по силата на който институционално-дефинираната общностна
икономическа единица (вж. икономическа единица) се класифицира на: (1) съвкупна икономическа единица* (joint economic participant) – когато тя се разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите я по-нискообхватни групови или отделни институционално-дефинирани икономически единици, все
8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едно че е една единствена и отделна икономическа единица (отделните икономически ингредиенти на съвкупната икономическа единица са суми от съответните им едноименни (еднородни) икономически ингредиенти на съставящите я по-нискообхватни институционално-дефинирани икономически единици, като последните са представени в съвкупностната икономическа единица),
и (2) съвкупностна икономическа единица* (totalitic economic participant) –
когато тя се разглежда като като съвкупност (вж. икономическа съвкупност) от
съставящите я по-нискообхватни групови и отделни икономически единици.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност разновидности на съвкупната икономическа единица са съвкупната обществена икономическа единица* (joint social economic participant), съвкупната групова икономическа единица* (joint group economic participant) и съвкупната отделна
икономическа единица* (joint single economic participant), съответно (според
същия критерий) разновидности на съвкупностна икономическа единица са
съвкупностната обществена икономическа единица* (totalitic social
economic participant), съвкупностната групова икономическа единица* (totalitic group economic participant) и съвкупностната отделна икономическа
единица* (totalitic single economic participant). Съвкупната и съвкупностната
отделна икономическа единица са идентични с понятието за отделна икономическа единица.
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до критерия на ингредиентната икономическа общностност, са приложими по аналогия и към
икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката и
техните производни.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОПРЕДЕЛЕНОСТ* (ingrediental
economic determinancy) (*) – ингредиентен икономически критерий (вж. икономическа ингредиентност), според който икономическите предмети (в т.ч.
икономическите обекти, икономическите системи и икономическите ингредиенти) се класифицират на (1) вътрешна икономическа страна* или още
икономически интерсайд* (economic inside) на икономическата определеност
на някакъв друг по-общ предмет (по-общ обект, по-обща система, по-общ ингредиент), наричана вътрешна икономическа определеност* (internal
economic determinancy) или още икономическа интеропределеност*
(economic interdeterminancy) (вж. и икономическа същност и икономическо явление) на този предмет, и (2) негова външна икономическа страна* или още
икономически екстерсайд* (economic outside /exside/), наричана негова вън9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------шна икономическа определеност* (external economic determinancy) или още
икономическа екстеропределеност* (economic exterdeterminancy) (също).
Ингредиентната икономическа определеност е частен случай на ингредиентното икономическо естество (други негови части случаи са ингредиентното
икономическо същество и ингредиентното икономическо състояние). Вж.
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
Според ингредиентната икономическа дедуктивност (която разграничава
различни степени на преход от абстрактното към конкретното) разновидности
на ингредиентната икономическа определеност са посочените по-долу ингредиентни класификационни критерии.
I. Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност*
(ingrediental cendental economic stratificationality) (вж. комбинирано тримерно
пространство на цялостностните идейни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти), която от своя страна е разновидност и на идейната
икономическа ингредиентност и според която се разграничават следните
идейни ингредиенти на икономическата определеност (в качеството им на значения на ценденталната стратификационност):
1. Икономически центодеид – общо понятие за значенията на ингредиентната цендентална икономическа стратификационност.
2. Икономически центидент (икономически уницендент) – единство на
икономическия трансцендент и икономическия инцендент.
3. Икономически трансцендент (същото като идейна икономическа интеропределеност).
4. Икономически инцендент (същото като идейна икономическа екстеропределеност).
5. Икономически центдент (икономически цендант) – общо понятие за
икономически трансцендент и икономически инцендент.
6. Икономически цендат – двойка, състояща се от икономическия трансцендент и икономическия инцендент.
Специфично за идейните икономически ингредиенти е, че те принадлежат
на идейната икономика, което от своя страна означава, че спадат едновременно към фундаменталната икономика и теникономиката, т.е. че те едновременно (1) имат принципиален характер и са с относително ниска разрешителна
способност и (2) са по-малко чувствителни към въздействията на външната
(околната) среда (вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност).
10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------II. Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
(аналог на ингредиентната същностна икономическа стратификационност)
(вж. комбинирано тримерно пространство на цялостностните концептуални
дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти), която от своя
страна е разновидност и на концептуалната икономическа ингредиентност и
според която се разграничават следните концептуални ингредиенти на икономическата определеност (в качеството им на значения на диспозиционната
стратификационност):
1. Икономически диспоид (съкр. – диспо) – общо понятие за значенията на
ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност.
2. Икономически диспозит – единство на икономическата същност и икономическото явление (икономическия феномен).
3. Икономическа същност (същото като концептуална икономическа
интеропределеност).
4. Икономическо явление (икономически феномен) (същото като концептуална икономическа екстеропределеност).
5. Икономически диспозант – общо понятие за икономическа същност и
икономическо явление.
6. Икономически диспозат – двойка, състояща се от икономическата същност и икономическото явление.
Специфично за концептуалните икономически ингредиенти е, че те принадлежат на концептуалната икономика, което от своя страна означава, че спадат едновременно към конструктивната икономика и теникономиката, т.е. че
те едновременно (1) имат принципиален характер и са с относително ниска
разрешителна способност и (2) са по-чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те са адаптационна конкретизация на идейните икономически ингредиенти.
III. Ингредиентна центитална икономическа стратификационност*
(ingrediental centital economic stratificationality) (вж. комбинирано тримерно
пространство на цялостностните рационални дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти), която от своя страна е разновидност и на рационалната икономическа ингредиентност и според която се разграничават
следните рационални ингредиенти на икономическата определеност (в качеството им на значения на центиталната стратификационност):
1. Икономически центотеид – общо понятие за значенията на ингредиентната центитална икономическа стратификационност.
11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Икономически центитит (икономически уницентит) – единство на икономическия трансцентит и икономическия инцентит.
3. Икономически трансцентит (същото като рационална икономическа
интеропределеност).
4. Икономически инцентит (същото като рационална икономическа екстеропределеност).
5. Икономически центит (икономически центант) – общо понятие за икономически трансцентит и икономически инцентит.
6. Икономически центат – двойка, състояща се от икономическия трансцентит и икономическия инцентит.
Специфично за рационалните икономически ингредиенти е, че те принадлежат на рационалната икономика, което от своя страна означава, че спадат
едновременно към фундаменталната икономика и ексоикономиката, т.е. че те
едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2) са по-малко чувствителни към въздействията на
външната (околната) среда (вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те са операционална конкретизация на
идейните икономически ингредиенти.
IV. Ингредиентната сигнитантна икономическа стратификационност* (ingrediental signitantal economic stratificationality) (вж. комбинирано
тримерно пространство на цялостностните оперативни дерелвантни типични икономически тенстатиингредиенти), която от своя страна е разновидност и на оперативната икономическа ингредиентност и според която се
разграничават следните оперативни ингредиенти на икономическата определеност (в качеството им на значения на сигнитантната стратификационност):
1. Икономически сигнотеид (същото като икономическа значимост) – общо понятие за значенията на ингредиентната сигнитантна икономическа стратификационност.
2. Икономически сигнитит (същото като уницентална икономическа значимост) – единство на икономическия транссигнитит и икономическия инсигнитит.
3. Икономически транссигнитит (същото като трансцентална икономическа значимост и същото като оперативна икономическа интеропределеност).
4. Икономически инсигнитит (същото като инцентална икономическа значимост и същото като оперативна икономическа екстеропределеност).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------5. Икономически сигнитант (същото като центална икономическа значимост) – общо понятие за икономически транссигнитит и икономически инсигнитит.
6. Икономически сигнитат – двойка, състояща се от икономическия транссигнитит и икономическия инсигнитит.
Специфично за оперативните икономически ингредиенти е, че те принадлежат на оперативната икономика, което от своя страна означава, че спадат
едновременно към конструктивната икономика и ексоикономиката, т.е. че те
едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2) са повече чувствителни към въздействията на
външната (околната) среда (вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те едновременно са операционална конкретизация на концептуалните икономически ингредиенти и адаптационна конкретизация на рационалните икономически ингредиенти.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОСНОВА* (ingrediental economic
base) – вж. тримерно пространство на дерелвантните типични икономически
ингредиенти.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ* (ingrediental
economic severality) (*) – първичен ингредиентен икономически критерий,
според който икономическите предмети (в т.ч. и икономическите обекти,
икономическите системи и икономическите ингредиенти) се разделят на
необособени и обособени по отношение заобикалящата ги неикономическа и
икономическа среда. Представлява частен случай на критерия на ингредиентната форномическа отделимост.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа отделимост
към понятието за икономически сетипредмет (съкратено от икономически
предмет на отделимостта – separability economic thing) поражда следните
негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
икономическа отделимост* (primary ingrediental economic severality)];
(1) икономически сетипредмет* (economic setithing) [същото като сетитен икономически предмет* (sеtited economic thing)] (има се предвид логическото понятие за предмет) – общо понятие за разновидностите на сетитния
икономически предмет от гледна точка на ингредиентната икономическа отделимост; според органическото прилагане [т.е. според органическата ингредиентна икономическа отделимост* (organic ingrediental economic
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------severality)] на него отговаря понятието за сетитна икономика* (setited
economy) [същото като сетиикономика* (setieconomy)];
(2) икономически инсепапредмет* (economic insepathing) (съкратено от
inseparated) [същото като необособен икономически предмет* (inseparated
economic thing)] – икономически предмет (макар и дефинитивно ограничен
като всички икономически предмети), който икономически не е обособен от
заобикалящата го неикономическа и икономическа среда и при който не се
идентифицира някакво икономическо взаимодействие между него и средата;
т.е. той има пасивно икономическо отношение към средата; според органическото прилагане на него отговаря понятието за необособена икономика*
(inseparated economy) [същото като инсепаикономика* (insepaeconomy)];
(3) икономически сепапредмет* (economic sepathing) (съкратено от
separated) [същото като обособен икономически предмет* (separated
economic thing) или още икономически сепаратум* (economic separatum)] –
икономически предмет, който икономически е обособен от заобикалящата го
неикономическа и икономическа среда и при който се идентифицира наличие
или отсъствие на икономическо взаимодействие между него и средата; т.е. той
има пасивно или активно икономическо отношение към средата; за него са характерни (а) функционалност (той преобразува входа от околната среда към
него в изход към нея) (вж. функционална икономическа система) и (б) цялостност (икономическият предмет като цяло притежава икономически свойства,
различни от и надграждащи свойствата на съставящите го части) (вж. цялостност на икономическата система); според органическото прилагане на него
отговаря понятието за обособена икономика* (separated economy) [същото като сепаикономика* (sepaeconomy)]; ако не е посочено друго, под икономически предмет обиковено се подразбира икономическият сепапредмет.
Когато няма взаимодействие между икономическия сепапредмет и околната среда (взаимодействието е нулево, входът и изходът на сепаратума са нулеви), той е закрит икономически сепапредмет* (covered economic sepathing)
или още закрит икономически сепаратум* (covered economic separatum) (вж.
закрита икономическа система), а когато има взаимодействие между икономическия сепапредмет и околната среда (взаимодействието е положително,
входът и изходът на сепаратума са положителни), той е открит икономически сепапредмет* (discovered economic sepathing) или още открит икономически сепаратум* (discovered economic separatum) (вж. открита икономическа система), което се определя още като икономическа единица* (economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------participant). На тези две понятия съответстват закрита сепаикономика*
(covered sepaeconomy) и открита сепаикономика* (discovered sepaeconomy).
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до разгледания в тази
статия ингредиентен икономически критерий, са приложими по аналогия и
към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката
и техните производни.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА* (ingrediental
economic posideepness) (същото като ингредиентна икономическа позиционна дълбочина и съкратено от ингредиентна икономическа позиция и ингредиентна икономическа дълбочина) (*) – вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икономическа позиция и ингредиентна икономическа дълбочина и по този начин разграничава съвместно (1) икономическите предмети
според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и
външната среда на икономиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина) и (2) икономическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на икономиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина).
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа позидълбочина към понятието за икономически позидиппредмет* (economic
posideepthing) (съкратено от позиционен дълбочинен икономически предмет
– positional deepness economic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа позидълбочина* (primary ingrediental economic posideepness), която е
комбинация от първичната ингредиентна икономическа позиция* (primary
ingrediental economic position) и първичната ингредиентна икономическа
дълбочина* (primary ingrediental economic deepness)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икономическа позидълбочина към понятието за позидипикономика* (posideepeconomy) (съкратено от позиционна
дълбочинна икономика – positional deepness economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа позидълбочина* (organic ingrediental economic
posideepness), която е комбинация от органическата ингредиентна икономическа позиция* (organic ingrediental economic position) и органическата ингредиентна икономическа дълбочина* (organic ingrediental economic
deepness)].
15
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икономическия позидиппредмет според първичната
ингредиентна икономическа позидълбочина

Първична ингредиентна икономическа
позиция

Първична
ингредиентна
икономическа
позидълбочина
(икономически
позидиппредмет)

Първична ингредиентна икономическа
дълбочина
Икономически
диппредмет

Икономически
инспредмет

Икономически
специпредмет

Икономически
аутспредмет

Икономически
позипредмет

Икономически
позидиппредмет

Икономически
позиинспредмет

Икономически
позиспеципредмет

Икономически
позиаутспредмет

Икономически
интрапредмет

Икономически
интрадиппредмет

Икономически
интраинспредмет

Икономически
интраспеципредмет

Икономически
интрааутспредмет

Икономически
фейспредмет

Икономически
фейсдиппредмет

Икономически
фейсинспредмет

Икономически
фейсспеципредмет

Икономически
фейсаутспредмет

Икономически
екстрапредмет

Икономически
екстрадиппредмет

Икономически
екстраинспредмет

Икономически
екстраспеципредмет

Икономически
екстрааутспредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позидипикономиката според органическата ингредиентна
икономическа позидълбочина

Органическа
ингредиентна
икономическа
позиция

Органическа
ингредиентна
икономическа
позидълбочина
(позидипикономика)

Органическа ингредиентна икономическа
дълбочина
Дипикономика

Инсикономика

Специикономика

Аутсикономика

Позиикономика

Позидипикономика

Позиинсикономика

Позиспециикономика

Позиаутсикономика

Интраикономика

Интрадипикономика

Интраинсикономика

Интраспециикономика

Интрааутсикономика

Фейсикономика

Фейсдипикономика

Фейсинсикономика

Фейсспециикономика

Фейсаутсикономика

Екстраикономика

Екстрадипикономика

Екстраинсикономика

Екстраспециикономика

Екстрааутсикономика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОНОМИЧЕСКА
ПОЗИПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental economic posipriority) (същото като ингредиентна икономическа
позиционна приоритетност и съкратено от ингредиентна икономическа
позиция и ингредиентна икономическа приоритетност) (*) – вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икономическа позиция и ингредиентна икономическа приоритетност и по този начин разграничава съвместно
(1) икономическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на икономиката и на нейните
разновидности (което е разположение в ширина) и (2) степените на приоритетност на икономическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от икономическия субект.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа позиприоритетност към понятието за икономически позиприопредмет* (economic
posipriothing) (съкратено от позиционен приоритетностен икономически
предмет – positional prioritical economic thing) поражда неговите разно17
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа позиприоритетност* (primary ingrediental economic
posipriority), която е комбинация от първичната ингредиентна икономическа
позиция* (primary ingrediental economic position) и първичната ингредиентна
икономическа приоритетност* (primary ingrediental economic priority)]. От
своя страна органическото прилагане на ингредиентната икономическа позиприоритетност към понятието за позиприоикономика* (posiprioeconomy)
(съкратено от позиционна приоритетностна икономика – positional
prioritical economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е.
разновидности според органическата ингредиентна икономическа позиприоритетност* (organic ingrediental economic posipriority), която е комбинация
от органическата ингредиентна икономическа позиция* (organic ingrediental
economic position) и органическата ингредиентна икономическа приоритетност* (organic ingrediental economic priority)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икономическия позиприопредмет според
първичната ингредиентна икономическа позиприоритетност

Първична ингредиентна икономическа
позиция

Първична
ингредиентна
икономическа
позиприоритетност
(икономически
позиприопредмет)

Първична ингредиентна
икономическа приоритетност

Икономически
приопредмет

Икономически
типопредмет

Икономически
копредмет

Икономически
позипредмет

Икономически
позиприопредмет

Икономически
позитипопредмет

Икономически
позикопредмет

Икономически
интрапредмет

Икономически
интраприопредмет

Икономически
интратипопредмет

Икономически
интракопредмет

Икономически
фейспредмет

Икономически
фейсприопредмет

Икономически
фейстипопредмет

Икономически
фейскопредмет

Икономически
екстрапредмет

Икономически
екстраприопредмет

Икономически
екстратипопредмет

Икономически
екстракопредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позиприоикономиката според органическата
ингредиентна икономическа позиприоритетност

Органическа ингредиентна
икономическа позиция

Органическа
ингредиентна
икономическа
позиприоритетност
(позиприоикономика)

Органическа ингредиентна
икономическа приоритетност

Приоикономика

Типоикономика

Коикономика

Позиикономика

Позиприоикономика

Позитипоикономика

Позикоикономика

Интраикономика

Интраприоикономика

Интратипоикономика

Интракоикономика

Фейсикономика

Фейсприоикономика

Фейстипоикономика

Фейскоикономика

Екстраикономика

Екстраприоикономика

Екстратипоикономика

Екстракоикономика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЗИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental economic posiresolventness) (същото като ингредиентна икономическа позиционна разрешителност и съкратено от ингредиентна икономическа позиция и ингредиентна разрешаваща икономическа способност) (*)
– вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икономическа позиция и ингредиентна разрешаваща икономическа способност и по този начин
разграничава съвместно (1) икономическите предмети според мястото, което
заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на икономиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина) и (2)
степените на подробност в структурирането на икономическите предмети и на
техните разновидности.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентната икономическа позиразрешителност към понятието за икономически позирезопредмет* (economic
posiresothing) (съкратено от позиционен разрешаващ икономически предмет
– positional resolving economic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа
позиразрешителност*
(primary
ingrediental
economic
posiresolventness), която е комбинация от първичната ингредиентна икономическа позиция* (primary ingrediental economic position) и първичната ингредиентна разрешаваща икономическа способност* (primary ingrediental
resolving economic power)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икономическа позиразрешителност към понятието за позирезоикономика* (posiresoeconomy) (съкратено от позиционна разрешаваща икономика – positional resolving economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна
икономическа позиразрешителност* (organic ingrediental economic posiresolventness), която е комбинация от органическата ингредиентна икономическа
позиция* (organic ingrediental economic position) и органическата ингредиентна разрешаваща икономическа способност* (organic ingrediental resolving
economic power)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икономическия позирезопредмет според
първичната ингредиентна икономическа позиразрешителност

Първична ингредиентна икономическа
позиция

Първична
ингредиентна
икономическа
позиразрешителност
(икономически
позирезопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща икономическа способност

Икономически
резопредмет

Икономически
тенпредмет

Икономически
ексопредмет

Икономически
позипредмет

Икономически
позирезопредмет

Икономически
позитенпредмет

Икономически
позиексопредмет

Икономически
интрапредмет

Икономически
интрарезопредмет

Икономически
интратенпредмет

Икономически
интраексопредмет

Икономически
фейспредмет

Икономически
фейсрезопредмет

Икономически
фейстенпредмет

Икономически
фейсексопредмет

Икономически
екстрапредмет

Икономически
екстрарезопредмет

Икономически
екстратенпредмет

Икономически
екстраексопредмет

22

749

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позирезоикономиката според органическата
ингредиентна икономическа позиразрешителност

Органическа ингредиентна
икономическа позиция

Органическа
ингредиентна
икономическа
позиразрешителност
(позирезоикономика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща икономическа способност

Резоикономика

Теникономика

Ексоикономика

Позиикономика

Позирезоикономика

Позитеникономика

Позиексоикономика

Интраикономика

Интрарезоикономика

Интратеникономика

Интраексоикономика

Фейсикономика

Фейсрезоикономика

Фейстеникономика

Фейсексоикономика

Екстраикономика

Екстрарезоикономика

Екстратеникономика

Екстраексоикономика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ* (ingrediental fornomic
position) (*) – първичен ингредиентен икономически критерий, който разграничава икономическите предмети (в т.ч. и икономическите обекти, икономическите системи и икономическите ингредиенти) според мястото, което
те заемат в взаимоотношението между вътрешната и външната среда на икономиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина). Той
е една от разновидностите на ингредиентното икономическо разположение.
Органическото прилагане на ингредиентната икономическа позиция
към понятието за позиикономика поражда следните негови разновидности [т.е.
разновидности според органическата ингредиентна икономическа позиция*
(organic ingrediental economic position)]:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) позиикономика* (posieconomy) [съкратено от и същото като позиционна икономика* (positional economy)] – общо понятие за разновидностите на
позиикономиката от гледна точка на ингредиентната икономическа позиция;
(2) интраикономика* (intraeconomy) [същото като нуклеарна икономика* (nuclearary economy), както и съкратено от и същото като интрапозиционна икономика* (intrapositional economy)] – позиикономика, която се разполага във вътрешността на дадена обособена икономика (респ. на дадена икономическа система) и която въздейства върху околната (външната) среда
(върху екстраикономиката, заобикаляща системата) или получава въздействия
от нея посредством фейсикономиката (взаимодействието между интраикономиката и екстраикономиката е опосредствано, а взаимодействието между интраикономиката и фейсикономиката, както и взаимодействието между фейсиконоиката и екстраикономиката е непосредствено);
(3) фейсикономика* (faceeconomy) [същото като гранична икономика*
(boundary economy), както и съкратено от и същото като фейспозиционна
икономика* (facepositional economy)] – позиикономика, която е границата на
дадена обособена икономика (респ. на дадена икономическа система) и която
непосредствено взаимодейства с околната (външната) среда (с екстраикономиката, заобикаляща системата) и с вътрешната среда (с интраикономиката);
(4) екстраикономика* (extraeconomy) [съкратено от и същото като екстрапозиционна икономика* (positional economy)] – позиикономика, която е
част от заобикалящата обособената икономика (респ. дадената икономическа
система) среда, която е непосредствено позиционирана до нейната граница и
която взамодейства с тази система посредством фейсикономиката.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа позиция към
понятието за икономически позипредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа позиция* (primary ingrediental economic position)]:
(1) икономически позипредмет* (economic posithing) [съкратено от и същото като позиционен икономически предмет* (positional economic thing)] –
общо понятие за разновидностите на икономическия позипредмет от гледна
точка на ингредиентната икономическа позиция; икономически предмет, конституиран в позиикономиката;
(2) икономически интрапредмет* (economic intrathing) [същото като
нуклеарен икономически предмет* (nuclearary economic thing) – икономически предмет, конституиран в интраикономиката;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) икономически фейспредмет* (economic facething) [същото като граничен икономически предмет* (boundary economic thing) – икономически
предмет, конституиран в фейсикономиката;
(4) икономически екстрапредмет* (economic extrathing) [същото като
добавен икономически предмет* (plus economic thing) – икономически предмет, конституиран в екстраикономиката.
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до разгледания в тази
статия ингредиентен икономически критерий, са приложими по аналогия и
към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката
и техните производни.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЗИЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental economic posisensitivity) (същото като ингредиентна икономическа позиционна чувствителност и съкратено от ингредиентна икономическа позиция и ингредиентна структурна икономическа чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо
произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икономическа позиция и ингредиентна структурна икономическа чувствителност и по
този начин разграничава съвместно (1) икономическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на икономиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина) и (2) степените на структурната чувствителност на икономическите
предмети към външните въздействия.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа позичувствителност към понятието за икономически позисенсипредмет* (economic
posisensithing) (съкратено от позиционен сенситивностен икономически
предмет – positional sensitivitical economic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа позичувствителност* (primary ingrediental economic
posisensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна икономическа позиция* (primary ingrediental economic position) и първичната ингредиентна структурна икономическа чувствителност* (primary ingrediental
structural economic sensitivity)]. От своя страна органическото прилагане на
ингредиентната икономическа позичувствителност към понятието за позисенсиикономика* (posisensieconomy) (съкратено от позиционна сенситивностна икономика – positional sensitivitical economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ин25
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------гредиентна икономическа позичувствителност* (organic ingrediental
economic posisensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна
икономическа позиция* (organic ingrediental economic position) и органическата ингредиентна структурна икономическа чувствителност* (organic
ingrediental structural economic sensitivity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икономическия позисенсипредмет според
първичната ингредиентна икономическа позичувствителност

Първична ингредиентна икономическа
позиция

Първична
ингредиентна
икономическа
позичувствителност
(икономически
позисенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икономическа чувствителност

Икономически
сенсипредмет

Икономически
фундпредмет

Икономически
конструпредмет

Икономически
позипредмет

Икономически
позисенсипредмет

Икономически
позифундпредмет

Икономически
позиконструпредмет

Икономически
интрапредмет

Икономически
интрасенсипредмет

Икономически
интрафундпредмет

Икономически
интраконструпредмет

Икономически
фейспредмет

Икономически
фейссенсипредмет

Икономически
фейсфундпредмет

Икономически
фейсконструпредмет

Икономически
екстрапредмет

Икономически
екстрасенсипредмет

Икономически
екстрафундпредмет

Икономически
екстраконструпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позисенсиикономиката според органическата
ингредиентна икономическа позичувствителност

Органическа ингредиентна
Икономическа позиция

Органическа
ингредиентна
икономическа
позичувствителност
(позисенсиикономика)

Органическа ингредиентна структурна
икономическа чувствителност

Сенсиикономика

Фундикономика

Конструикономика

Позиикономика

Позисенсиикономика

Позифундикономика

Позиконструикономика

Интраикономика

Интрасенсиикономика

Интрафундикономика

Интраконструикономика

Фейсикономика

Фейссенсиикономика

Фейсфундикономика

Фейсконструикономика

Екстраикономика

Екстрасенсиикономика

Екстрафундикономика

Екстраконструикономика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРИОРИТЕТНТОСТ* (ingrediental
economic priority /antecedenceness/) (*) – първичен ингредиентен икономически
критерий (вж. икономическа ингредиентност), според който икономическите
предмети (в т.ч. и икономическите обекти, икономическите системи и
икономическите ингредиенти) се класифицират според степента на тяхната
приоритетност при третирането им (изследването и управлението им) от икономическия субект. Извън субективното им третиране няма приоритетност на
икономическите предмети в горния смисъл.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа приоритетност към понятието за икономически приопредмет поражда следните негови
разновидности [т.е. според първичната ингредиентна икономическа приоритетност* (primary ingrediental economic priority /antecedenceness/)]:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) приоритетностен икономически предмет* (prioritical economic
thing) [същото като икономически приопредмет* (economic priothing)] [в т.ч.
приоритетностен икономически обект* (prioritical economic object), приоритетностна икономическа система* (prioritical economic system), приоритетностен икономически ингредиент* (prioritical economic ingredient)] –
общо понятие за типичния икономически предмет и допълващия икономически предмет от гледна точка на ингредиентната икономическа приоритетност;
(2) типичен икономически предмет* (typical economic thing) [същото като икономически типопредмет* (economic typothing)] [в т.ч. типичен икономически обект* (typical economic object), типична икономическа система* (typical economic system), типичен икономически ингредиент* (typical
economic ingredient)] – икономически предмет, който е присъщ на типоикономиката;
(3) допълващ икономически предмет* (complementary economic thing)
[същото като икономически копредмет* (economic cothing)] [в т.ч. допълващ
икономически обект* (complementary economic object), допълваща икономическа система* (complementary economic system), допълващ икономически
ингредиент* (complementary economic ingredient)] – икономически предмет,
който е присъщ на коикономиката;.
Органическото прилагане на ингредиентната икономическа приоритетност към понятието за приоикономика поражда следните негови разновидности [т.е. според органическата ингредиентна икономическа приоритетност* (organic ingrediental economic priority /antecedenceness/)]:
(1) приоикономика* (prioeconomy) (съкратено от и същото като приоритетностна икономика – prioritical economy) – общо понятие за разновидностите на приоикономиката от гледна точка на ингредиентната икономическа
приоритетност (т.е. общо понятие за типоикономиката и коикономиката);
(2) типоикономика* (typoeconomy) (съкратено от типична икономика –
typical economy;
(3) коикономика* (coeconomy) (съкратено от допълваща икономика –
complementary economy.
В своята общност типоикономиката и коикономиката образуват икономиката в нейната цялост.
Типоикономиката е такава страна (аспект) от икономиката, която е изградена от (и интерпретирана с помощта на) типичните диалектически икономически предмети, в т.ч. и от типичните диалектически икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиенти (последните са най-характерните диалектически икономически
ингредиенти, т.е. такива, които са типични за икономиката). Към тях се числят (1) икономическата ценност (тя е частен случай на икономическата
същност), (2) икономическата феност (тя е частен случай на икономическото явление), (3) икономическият контив (той е частен случай на икономическото съдържание), (4) икономическият актив (той е частен случай на
икономическата икома) (в т.ч. икономическата полезност и икономическата стойност), (5) икономическият субстат (той е частен случай на икономическата субстанция), (6) икономическият запас (той е частен случай
на икономическата суперстанта) и т.н. Съставни части на типоикономиката
са тентипоикономиката и ексотипоикономиката (вж. ингредиентна икономическа резоприоритетност).
Коикономиката е такава страна (аспект) от икономиката, която е изградена от (и интерпретирана с помощта на) допълващите (комплементарните)
диалектически икономически предмети, в т.ч. и от допълващите (комплементарните) диалектически икономически ингредиенти (допълващи към
типичните диалектически икономически предмети и типичните диалектически икономически ингредиенти), т.е. от такива, които не са характерни само за икономиката, но доразвиват различни страни на типичните икономически предмети и ингредиенти (вж. типоикономика). Към тях се числят
икономически предмети и ингредиенти, отнасящи се до (или свързани с) обективното и субективното във икономиката, обективностното и субективностното във икономиката, икономическото количество и икономическото качество, частта и цялото в икономиката, икономическата статика и икономическата динамика, абсолютното и относителното във икономиката, абстрактно в икономиката и конкретно в икономиката и т.н. Съставни части
на коикономиката са тенкоикономиката и ексокоикономиката (вж. ингредиентна икономическа резоприоритетност).
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до разгледания в тази
статия ингредиентен икономически критерий, са приложими по аналогия и
към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката
и техните производни.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРИОЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental economic priosensitivity) (същото като ингредиентна икономическа приоритетностна чувствителност и съкратено от ингредиентна икономическа приоритетност и ингредиентна структурна икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икономическа приоритетност и ингредиентна структурна икономическа
чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на
приоритетност на икономическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от икономическия субект и (2) степените на структурната чувствителност на икономическите предмети към външните въздействия.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа приочувствителност към понятието за икономически приосенсипредмет* (economic
priosensithing) (съкратено от приоритетностен сенситивностен икономически предмет – prioritical sensitivitical economic thing) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа приочувствителност* (primary ingrediental
economic priosensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна
икономическа приоритетност* (primary ingrediental economic priority) и
първичната ингредиентна структурна икономическа чувствителност*
(primary ingrediental structural economic sensitivity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икономическа приочувствителност към
понятието за приосенсиикономика* (priosensieconomy) (съкратено от приоритетностна сенситивностна икономика – prioritical sensitivitical
economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа приочувствителност* (organic ingrediental economic priosensitivity), която е комбинация от
органическата ингредиентна икономическа приоритетност* (organic
ingrediental economic priority) и органическата ингредиентна структурна
икономическа чувствителност* (organic ingrediental structural economic
sensitivity)].
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икономическия приосенсипредмет според
първичната ингредиентна икономическа приочувствителност

Първична ингредиентна
икономическа
приоритетност

Първична
ингредиентна
икономическа
приочувствителност
(икономически
приосенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икономическа чувствителност

Икономически
сенсипредмет

Икономически
фундпредмет

Икономически
конструпредмет

Икономически
приопредмет

Икономически
приосенсипредмет

Икономически
приофундпредмет

Икономически
приоконструпредмет

Икономически
типопредмет

Икономически
типосенсипредмет

Икономически
типофундпредмет

Икономически
типоконструпредмет

Икономически
копредмет

Икономически
косенсипредмет

Икономически
кофундпредмет

Икономически
коконструпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на приосенсиикономиката според органическата
ингредиентна икономическа приочувствителност

Органическа
ингредиентна
икономическа
приоритетност

Органическа
ингредиентна
икономическа
приочувствителност
(приосенсиикономика)

Органическа ингредиентна структурна
икономическа чувствителност

Сенсиикономика

Фундикономика

Конструикономика

Приоикономика

Приосенсиикономика

Приофундикономика

Приоконструикономика

Типоикономика

Типосенсиикономика

Типофундикономика

Типоконструикономика

Коикономика

Косенсиикономика

Кофундикономика

Коконструикономика

Съотношенията между някои от разновидностите на приосенсиикономиката (на разрешаващата сенситивностна икономика) са показани във фиг. 1.
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Органическа
ингредиентна икономическа
приоритетност

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

Коикономика

Кофундикономика

Коконсиикономика

Типоикономика

Типофунд
икономика

Типоконсиикономика

Приосенсиикономика

Фундикономика

Консиикономика

Органическа ингредиентна
структурна икономическа
чувствителност
Фиг. 1. Разновидности на приосенсиикономиката (на приоритетностната
сенситивностна икономика)

Някои от понятията, които се конституират в резултат на съвместното
прилагане на ингредиентната разрешаваща икономическа способност и ингредиентната икономическа чувствителност (т.е. на ингредиентната икономическа приочувствителност) и които са разновидности на понятието за икономически приосенсипредмет) (на разрешаващия сенситивностен икономически предмет):
А. При фундикономиката: (1) за типофундикономиката – фундаментален икономически типопредмет* (fundamental economic typothing) [същото като икономически типофундпредмет* (economic typofundthing)] [в т.ч.
фундаментален икономически типообект* (fundamental economic
typoobject), фундаментална икономическа типосистема* (fundamental
economic typosystem) и фундаментален икономически типоингредиент*
(fundamental economic typoingredient)]; (2) за кофундикономиката – фунда34
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ментален икономически копредмет* (fundamental economic cothing) [същото
като икономически кофундпредмет* (economic cofundthing)] [в т.ч. фундаментален икономически кообект* (fundamental economic coobject), фундаментална икономическа косистема* (fundamental economic cosystem) и фундаментален
икономически
коингредиент*
(fundamental
economic
coingredient)];
Б. При конструикономиката: (1) за типоконструикономиката – конструктивен икономически типопредмет* (constructive economic typothing)
[същото
като
икономически
типоконструпредмет*
(economic
typoconstruthing)] [в т.ч. конструктивен икономически типообект* (constructive economic typoobject), конструктивна икономическа типосиситема* (constructive economic typosystem) и конструктивен икономически типоингредиент* (constructive economic typoingredient)]; (2) за коконструикономиката – конструктивен икономически копредмет* (constructive
economic cothing) [същото като икономически коконструпредмет* (economic
coconstruthing)] [в т.ч. конструктивен икономически кообект* (constructive
economic coobject), конструктивна икономическа косистема* (constructive
economic cosystem) и конструктивен икономически коингредиент* (constructive economic coingredient)].
Някои от тези положения относно разновидностите на икономическия
приосенсипредмет (на разрешаващия сенситивностен икономически предмет)
са показани във фиг. 2.
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Първична
ингредиентна икономическа
приоритетност

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

Икономически
копредмет

Икономически
кофунд-

Икономически
коконси-

предмет

предмет

Икономически
типопредмет

Икономически
типофундпредмет

Икономически
типоконси
предмет

Икономически
приосенсипредмет

Икономически
фундпредмет

Икономически
консипредмет

Първична ингредиентна
структурна икономическа
чувствителност
Фиг. 2. Разновидности на икономическия приосенсипредмет
(на приоритетностния сенситивностен икономически предмет)

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА РАВНИЩНОСТ* (ingrediental
economic levelness) (*) – първичен ингредиентен икономически критерий, който разграничава икономическите предмети (в т.ч. и икономическите обекти,
икономическите системи и икономическите ингредиенти) в зависимост от
това на кое равнище на обобщеност на икономическата организация на общественото производство те са предметно отражение. Той е една от разновидностите на ингредиентната икономическа обобщеност.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа равнищност
към понятието за икономически левелпредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа равнищност* (primary ingrediental economic levelness)]:
(1) икономически левелпредмет* (economic levelthing) [съкратено от и
същото като равнищностен икономически предмет* (levelness economic
36
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------thing)] – общо понятие за разновидностите на икономическия предмет от
гледна точка на ингредиентната икономическа равнищност; икономически
предмет, конституиран в левеликономиката;
(2) икономически микропредмет* (economic microthing) [съкратено от и
същото като микроикономически предмет* (microeconomic thing)] – икономически предмет, когато той се състои от икономически предмети на микроикономическо равнище; икономически предмет, конституиран в микроикономиката;
(3) икономически мезопредмет* (economic mesothing) [съкратено от и
същото като мезоикономически предмет* (mesoeconomic thing)] – икономически предмет, когато той се състои от икономически предмети на мезоикономическо равнище; икономически предмет, конституиран в мезоикономиката;
(4) икономически макропредмет* (economic macrothing) [съкратено от и
същото като макроикономически предмет* (macroeconomic thing)] – икономически предмет, когато той се състои от икономически предмети на мезоикономическо равнище; икономически предмет, конституиран в макроикономиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икономическа равнищност към понятието за левеликономика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа равнищност* (organic ingrediental economic levelness)]:
(1) левеликономика* (leveleconomy) [съкратено от и същото като равнищностна икономика* (levelness economy)] – общо понятие за разновидностите на икономиката, породени от ингредиентната икономическа равнищност; състои се от икономически левелпредмети (от равнищностни икономически предмети);
(2) микроикономика* (microeconomy) – икономика, която от гледна точка
на ингредиентната икономическа равнищност се състои от икономически
микропредмети (от микроикономически предмети);
(3) мезоикономика* (mesoeconomy) – икономика, която от гледна точка
на ингредиентната икономическа равнищност се състои от икономически мезопредмети (от мезоикономически предмети);
(4) макроикономика* (macroeconomy) – икономика, която от гледна точка
на ингредиентната икономическа равнищност се състои от икономически
макропредмети (от макроикономически предмети).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА РАВНИЩНОСТ* (ingrediental
economic levelness) (на икономическата система) (*) – икономически критерий
за класифициране на икономическите системи (наричани ингредиентни икономически системи) в зависимост от това на кое равнище на обобщеност на
икономическата организация на общественото производство те са системно
отражение; един от критериите на ингредиентната икономическа класифицируемост. Този критерий предполага, че икономическите ингредиенти на икономическата система от по-горно равнище на обобщеност са суми от съответствуващите им по качество ингредиенти на икономическите системи от пониско равнище на обобщеност (за разлика от ингредиентната общностна
икономическа обхватност, където ингредиентите на икономическата система
от по-широкия общностен обхват на обобщеност са множество от съответствуващите ингредиенти на икономическите системи от по-тесния обхват на
обобщеност). Според ингредиентната икономическа равнищност се разгрничават най-вече микроиконическа система (тя е системно отражение на обектната
микроикономика), мезоикономическа система (тя е системно отражение на
обектната мезоикономика) и макроикономическа система (тя е системно отражение на обектната макроикономика). Към тази класификация се причислява и понятието за мегаикономическа система* (тя е системно отражение на
обектната мегаоикономика), която включва в себе си системните компоненти
на регионалната икономика и световната икономика.
Когато към микроикономическата система се приложи критерият на ингредиентната същностна икономическа стратификационност, се конституират феноменна микроикономическа система* (phenomenal microeconomic
system) и същностни микроикономическа система* (essential microeconomic
system). Ако същият критерий се приложи към мезоикономическата система,
се конституират феноменна мезоикономическа система* (phenomenal
mesoeconomic system) и същностни мезоикономическа система* (essential
mesoeconomic system), и ако се приложи към макроикономическата система –
феноменна макроикономическа система* (phenomenal macroeconomic
system) и същностни макроикономическа система* (essential macroeconomic
system).
Когато към микроикономическата система се приложи критерият на ингредиентната икономическа изразимост, се конституират ценностна микроикономическа система* (worthy microeconomic system), специфична микроикономическа система* (specific microeconomic system), трудово-изразена
микроикономическа система* (labourly-expressed microeconomic system), па38
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рично-изразена
микроикономическа
система*
(monetarly-expressed
microeconomic system) и т.н. Когато същият критерий се приложи към мезоикономическата система, се конституират ценностна мезоикономическа система* (worthy mesoeconomic system), специфична мезоикономическа система* (specific mesoeconomic system), трудово-изразена мезоикономическа
система* (labourly-expressed mesoeconomic system), парично-изразена мезоикономическа система* (monetarly-expressed mesoeconomic system) и т.н. Ако
същият критерий се приложи към микроикономическата система се приложи,
се конституират ценностна макроикономическа система* (worthy
macroeconomic system), специфична макроикономическа система* (specific
macroeconomic system), трудово-изразена макроикономическа система*
(labourly-expressed macroeconomic system), парично-изразена макроикономическа система* (monetarly-expressed macroeconomic system) и т.н.
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до критерия на ингредиентната икономическа равнищност, са приложими по аналогия и към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката и техните производни.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
ингредиентна икономическа равнищност се конституират още и съответстващите на последната понятия за ингредиентна консуматорска равнищност*
(ingrediental consumptionary levelness), ингредиентна стопанска равнищност* (ingrediental protoeconomic levelness), ингредиентна пазарноикономическа равнищност* (ingrediental marketly-economic levelness) и ингредиентна финансово-пазарно-икономическа равнищност* (ingrediental
financially-marketly-economic levelness). Общо за всички тях е понятието за ингредиентна поддържаща равнищност* (ingrediental sustenance /sustaining/
levelness) (за ингредиентна равнищност при поддържането).
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕАГИРУЕМОСТ* (ingrediental
economic reactibility) (*) – свойство на икономическите системи (наричани ингредиентни икономически системи) да реагират по определен начин на външните икономически въздействия (на икономическите ингредиенти); една от
съставките на ингредиентната икономическа атрибутивност (вж. икономическа ингредиентност). Тя е още и съвкупност от икономически величини
(респ. от икономически показатели), чрез които се измерва реагирането на
икономическата система. Значими сред тях са икономическата чувствител-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност и икономическата еластичност, най-вече в условията на линейни икономически преобразования.
При съвместното прилагане на ингредиентната икономическа реагируемост и ингредиентната икономическа обратимост (последната е единият от
двата критерия на ингредиентната икономическа класифицируемост) се конституират някои разновидности на ингредиентната икономическа реагируемост.
Те са зададената ингредиентна икономическа реагируемост (в т.ч. зададената икономическа чувствителност и зададената икономическа еластичност),
началната ингредиентна икономическа реагируемост (в т.ч. началната икономическа чувствителност и началната икономическа еластичност) и инверсната ингредиентна икономическа реагируемост (в т.ч. инверсната икономическа чувствителност и инвресната икономическа еластичност).
При съвместното прилагане на ингредиентната икономическа реагируемост и ингредиентната икономическа абстрахируемост (последната е другият от двата критерия на ингредиентната икономическа класифицируемост) се
конституират други разновидности на ингредиентната икономическа реагируемост. Те са абстрактната ингредиентна икономическа реагируемост (в т.ч.
абстрактната икономическа чувствителност и абстрактната икономическа еластичност), конкретната ингредиентна икономическа реагируемост (в
т.ч. конкретната икономическа чувствителност и конкретната икономическа еластичност), субстанциалната ингредиентна икономическа реагируемост (в т.ч. субстанциална икономическа чувствителност и субстанциална
икономическа еластичност), ресурсно-субстанциалната ингредиентна икономическа реагируемост (в т.ч. ресурсно-субстанциална икономическа чувствителност и ресурсно-субстанциална икономическа еластичност), възпроизводствената ингредиентна икономическа реагируемост (в т.ч. възпроизводствената икономическа чувствителност и възпроизводствената икономическа еластичност), стратификационната ингредиентна икономическа реагируемост (стратификационната икономическа чувствителност и стратификационната икономическа еластичност), същностно-стратификационната ингредиентна
икономическа
реагируемост
(в
т.ч.
същностностратификационната икономическа чувствителност и същностностратификационната
икономическа
еластичност),
същностностратификационната възпроизводствена ингредиентна икономическа реагируемост (в т.ч. същностно-стратификационната възпроизводствена икономическа чувствителност и същностно-стратификационната възпроизводствена икономическа еластичност) и други.
40
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
ингредиентната икономическа реагируемост се конституират още и съответстващите й понятия за ингредиентна консуматорска реагируемост*
(ingrediental consumptionary reactibility), ингредиентна стопанска реагируемост* (ingrediental protoeconomic reactibility), ингредиентна пазарноикономическа реагируемост* (ingrediental marketly-economic reactibility) и
ингредиентна
финансово-пазарно-икономическа
реагируемост*
(ingrediental financially-marketly-economic reactibility). Общо за всички тях е
понятието за ингредиентна поддържаща реагируемост* (ingrediental
sustenance /sustaining/ reactibility) (за ингредиентна реагируемост при поддържането).
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕАГИРУЕМОСТ (ingrediental
economic reactibility) (ки) – във:
абстрактна ингредиентна икономическа реагируемост;
възпроизводствена ингредиентна икономическа реагируемост;
зададена ингредиентна икономическа реагируемост;
инверсна ингредиентна икономическа реагируемост;
ингредиентна икономическа реагируемост;
конкретна ингредиентна икономическа реагируемост;
началнаа ингредиентна икономическа реагируемост;
ресурсно-субстанциална ингредиентна икономическа реагируемост;
стратификационна ингредиентна икономическа реагируемост;
субстанциална ингредиентна икономическа реагируемост;
същностно-стратификационна възпроизводствена ингредиентна икономическа реагируемост;
същностно-стратификационна ингредиентна икономическа реагируемост.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕЗОЛВЕНТНОСТ* (ingrediental
economic resolventness) (*) – същото като ингредиентна разрешителна икономическа способност.
ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОНОМИЧЕСКА
РЕЗОПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental economic resopriority) (същото като ингредиентна икономическа
резолвентна приоритетност и съкратено от ингредиентна разрешаваща
икономическа способност и ингредиентна икономическа приоритетност)
(*) – вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо произ41
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна разрешаваща икономическа способност и ингредиентна икономическа приоритетност и по
този начин разграничава съвместно (1) степените на подробност в структурирането на икономическите предмети и на техните разновидности и (2) степените на приоритетност на икономическите предмети, разглеждани от страна на
икономическите субекти.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа резоприоритетност към понятието за икономически резоприопредмет* (economic resopriothing) (съкратено от разрешаващ приоритетностен икономически предмет – resolving prioritical economic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
икономическа резоприоритетност* (primary ingrediental economic resopriority), която е комбинация от първичната ингредиентно разрешаваща икономическа способност* (primary ingrediental resolving economic power) и първичната ингредиентна икономическа приоритетност* (primary ingrediental
economic priority)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икономическа резоприоритетност към понятието за резоприоикономика* (resoprioeconomy) (съкратено от разрешаваща приоритетностна икономика – resolving prioritical economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа резоприоритетност* (organic ingrediental economic resopriority),
която е комбинация от органическата ингредиентно разрешаваща икономическа способност* (organic ingrediental resolving economic power) и органическата ингредиентна икономическа приоритетност* (organic ingrediental
economic priority)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икономическия резоприопредмет според
първичната ингредиентна икономическа резоприоритетност

Първична ингредиентна
разрешаваща икономическа
способност

Първична
ингредиентна
икономическа
резоприоритетност
(икономически
резоприопредмет)

Първична ингредиентна
икономическа приоритетност

Икономически
приопредмет

Икономически
типопредмет

Икономически
копредмет

Икономически
резопредмет

Икономически
резоприопредмет

Икономически
резотипопредмет

Икономически
резокопредмет

Икономически
тенпредмет

Икономически
тенприопредмет

Икономически
тентипопредмет

Икономически
тенкопредмет

Икономически
ексопредмет

Икономически
ексоприопредмет

Икономически
ексотипопредмет

Икономически
ексокопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резоприоикономиката според органическата
ингредиентна икономическа резоприоритетност

Органическа
ингредиентна
разрешаваща
икономическа
способност

Органическа
ингредиентна
икономическа
резоприоритетност
(резоприоикономика)

Органическа ингредиентна
икономическа приоритетност

Приоикономика

Типоикономика

Коикономика

Резоикономика

Резоприоикономика

Резотипоикономика

Резокоикономика

Теникономика

Тенприоикономика

Тентипоикономика

Тенкоикономика

Ексоикономика

Ексоприоикономика

Ексотипоикономика

Ексокоикономика

Съотношенията между някои от разновидностите на резоприоикономиката (на разрешаващата приоритетностна икономика) са показани във фиг. 1.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

Органическа
ингредиентна разрешаваща
икономическа способност

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

Ексоикономика

Ексотипоикономика

Ексокоикономика

Теникономика

Тентипо
икономика

Тенкоикономика

Резоприоикономика

Типоикономика

Коикономика

Органическа
ингредиентна икономическа
приоритетност
Фиг. 1. Разновидности на резоприоикономиката (на разрешаващата
приоритетностна икономика)

Някои от понятията, които се конституират в резултат на съвместното
прилагане на ингредиентната разрешаваща икономическа способност и ингредиентната икономическа приоритетност (т.е. на ингредиентната икономическа резоприоритетност) и които са разновидности на понятието за икономически резоприопредмет) (на разрешаващия приоритетностен икономически предмет):
А. При типоикономиката: (1) за тентипоикономиката – типичен
икономически тенпредмет* (typical economic tenthing) [същото като икономически тентипопредмет* (economic tentypothing)] [в т.ч. типичен икономически тенобект* (typical economic tenobject), типична икономическа
тенсистема* (typical economic tensystem) и типичен икономически тенингредиент* (typical economic teningredient)]; (2) за ексотипоикономиката –
типичен икономически ексопредмет* (typical economic exothing) [същото
45
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------като икономически ексотипопредмет* (economic exotypothing)] [в т.ч. типичен икономически ексообект* (typical economic exoobject), типична икономическа ексосистема* (typical economic exosystem) и типичен икономически ексоингредиент* (typical economic exoingredient)];
Б. При коикономиката: (1) за тенкоикономиката – допълващ икономически тенпредмет* (complementary economic tenthing) [същото като икономически тенкопредмет* (economic tencothing)] [в т.ч. допълващ икономически тенобект* (complementary economic tenobject), допълваща икономическа тенсистема* (complementary economic tensystem) и допълващ икономически тенингредиент* (complementary economic teningredient)]; (2) за ексокоикономиката – допълващ икономически ексопредмет* (complementary
economic exothing) [същото като икономически ексокопредмет* (economic
exocothing)] [в т.ч. допълващ икономически ексообект* (complementary
economic exoobject), допълваща икономическа ексосистема* (complementary
economic exosystem) и допълващ икономически ексоингредиент*
(complementary economic exoingredient)].
Някои от тези положения относно разновидностите на икономическия резоприопредмет (на разрешаващия приоритетностен икономически предмет) са
показани във фиг. 2.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

Първична
ингредиентна разрешаваща
икономическа способност

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

Икономически
ексопредмет

Икономически
ексотипопредмет

Икономически
ексокопредмет

Икономически
тенпредмет

Икономически
тентипопредмет

Икономически
тенкопредмет

Икономически
резоприо
предмет

Икономически
типопредмет

Икономически
копредмет

Първична
ингредиентна икономическа
приоритетност
Фиг. 2. Разновидности на икономическия резоприопредмет
(на разрешаващия приоритетностен икономически предмет)

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОНОМИЧЕСКА
РЕЗОЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental economic resosensitivity) (същото като ингредиентна икономическа резолвентна чувствителност и съкратено от ингредиентна разрешаваща икономическа способност и ингредиентна структурна икономическа
чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна разрешаваща икономическа способност и ингредиентна структурна икономическа чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на подробност в структурирането на икономическите предмети и на техните разновидности и (2) степените на структурната чувствителност на икономическите предмети към външните въздействия.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа резочувствителност към понятието за икономически резосенсипредмет* (economic
47
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------resosensithing) (съкратено от разрешаващ сенситивностен икономически
предмет – resolving sensitivitical economic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа резочувствителност* (primary ingrediental economic
resosensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентно разрешаваща икономическа способност* (primary ingrediental resolving economic
power) и първичната ингредиентна структурна икономическа чувствителност* (primary ingrediental structural economic sensitivity)]. От своя страна
органическото прилагане на ингредиентната икономическа резочувствителност към понятието за резосенсиикономика* (resosensieconomy) (съкратено от разрешаваща сенситивностна икономика – resolving sensitivitical
economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа резочувствителност* (organic ingrediental economic resosensitivity), която е комбинация от
органическата ингредиентно разрешаваща икономическа способност*
(organic ingrediental resolving economic power) и органическата ингредиентна
структурна икономическа чувствителност* (organic ingrediental structural
economic sensitivity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икономическия резосенсипредмет според
първичната ингредиентна икономическа резочувствителност

Първична ингредиентна
разрешаваща икономическа
способност

Първична
ингредиентна
икономическа
резочувствителност
(икономически
резосенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икономическа чувствителност

Икономически
сенсипредмет

Икономически
фундпредмет

Икономически
конструпредмет

Икономически
резопредмет

Икономически
резосенсипредмет

Икономически
резофундпредмет

Икономически
резоконструпредмет

Икономически
тенпредмет

Икономически
тенсенсипредмет

Икономически
тенфундпредмет

Икономически
тенконструпредмет

Икономически
ексопредмет

Икономически
ексосенсипредмет

Икономически
ексофундпредмет

Икономически
ексоконструпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резосенсиикономиката според органическата
ингредиентна икономическа резочувствителност

Органическа
ингредиентна
разрешаваща
икономическа
способност

Органическа
ингредиентна
икономическа
резочувствителност
(резосенсиикономика)

Органическа ингредиентна структурна
икономическа чувствителност

Сенсиикономика

Фундикономика

Конструикономика

Резоикономика

Резосенсиикономика

Резофундикономика

Резоконструикономика

Теникономика

Тенсенсиикономика

Тенфундикономика

Тенконструикономика

Ексоикономика

Ексосенсиикономика

Ексофундикономика

Ексоконструикономика

Съотношенията между някои от разновидностите на резосенсиикономиката (на разрешаващата сенситивностна икономика) са показани във фиг. 1.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

Органическа
ингредиентна разрешаваща
икономическа способност

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

Ексоикономика

Ексофундикономика

Ексоконсиикономика

Теникономика

Тенфунд
икономика

Тенконсиикономика

Резосенсиикономика

Фундикономика

Консиикономика

Органическа ингредиентна
структурна икономическа
чувствителност
Фиг. 1. Разновидности на резосенсиикономиката (на разрешаващата
сенситивностна икономика)

Някои от понятията, които се конституират в резултат на съвместното
прилагане на ингредиентната разрешаваща икономическа способност и ингредиентната икономическа чувствителност (т.е. на ингредиентната икономическа резочувствителност) и които са разновидности на понятието за икономически резосенсипредмет) (на разрешаващия сенситивностен икономически предмет):
А. При фундикономиката: (1) за тенфундикономиката – фундаментален икономически тенпредмет* (fundamental economic tenthing) [същото като
икономически тенфундпредмет* (economic tenfundthing)] [в т.ч. фундаментален икономически тенобект* (fundamental economic tenobject), фундаментална икономическа тенсистема* (fundamental economic tensystem) и
фундаментален икономически тенингредиент* (fundamental economic
teningredient)]; (2) за ексофундикономиката – фундаментален икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ексопредмет* (fundamental economic exothing) [същото като икономически
ексофундпредмет* (economic exofundthing)] [в т.ч. фундаментален икономически ексообект* (fundamental economic exoobject), фундаментална икономическа ексосистема* (fundamental economic exosystem) и фундаментален
икономически ексоингредиент* (fundamental economic exoingredient)];
Б. При конструикономиката: (1) за тенконструикономиката – конструктивен икономически тенпредмет* (constructive economic tenthing) [същото като икономически тенконструпредмет* (economic tenconstruthing)] [в
т.ч. конструктивен икономически тенобект* (constructive economic
tenobject), конструктивна икономическа тенсистема* (constructive
economic tensystem) и конструктивен икономически тенингредиент* (constructive economic teningredient)]; (2) за ексоконструикономиката – конструктивен икономически ексопредмет* (constructive economic exothing) [същото като икономически ексоконструпредмет* (economic exoconstruthing)]
[в т.ч. конструктивен икономически ексообект* (constructive economic
exoobject), конструктивна икономическа ексосистема* (constructive
economic exosystem) и конструктивен икономически ексоингредиент* (constructive economic exoingredient)].
Някои от тези положения относно разновидностите на икономическия резосенсипредмет (на разрешаващия сенситивностен икономически предмет) са
показани във фиг. 2.
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Първична
ингредиентна разрешаваща
икономическа способност

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

Икономически
ексопредмет

Икономически
ексофундпредмет

Икономически
ексоконсипредмет

Икономически
тенпредмет

Икономически
тенфундпредмет

Икономически
тенконсипредмет

Икономически
резосенси
предмет

Икономически
фундпредмет

Икономически
консипредмет

Първична ингредиентна
структурна икономическа
чувствителност
Фиг. 2. Разновидности на икономическия резосенсипредмет
(на разрешаващия сенситивностен икономически предмет)

Според функционалната си определеност разновидностите на резосенсиикономиката (табл. 2 и фиг. 1) се конкретизират в наименованията, посочени
във фиг. 3. (Вж. ингредиентна икономическа дедуктивност в тримерно
пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.)
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Ингредиентна структурна
икономическа чувствителност

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

Конструктивна (конси) икономика

Концептуална
икономика

Оперативна
икономика

Фундаментална (фунд)
форномика

Идейна
икономика

Рационална
икономика

Принципиална
(тен)
икономика

Операционализирана
(ексо)
иконо
мика

Резосенсиикономика

Ингредиентна разрешителна
икономическа способност
Фиг. 3. Ингредиентна икономическа резочувствителност (произтичаща
от едновременното прилагане на ингредиентната структурна икономическа чувствителност и ингредиентната разрешителна икономическа способност) и разновидности на резосенсиикономиката според
тяхната функционална определеност

В този контекст: (а) частта от фундаменталната икономика, която е и теникономика в качеството й на принципиална икономика [т.е. е фундаментална теникономика* (fundamental teneconomy) или още тенфундикономика*
(tenfundeconomy)], се определя като идейна икономика* (preliminary economy)
или още като прелиикономика* (prelieconomy) [тя е изградена от идейни икономически ингредиенти* (preliminary economic ingredients)]; (б) частта от
фундаменталната икономика, която е и ексоикономика в качеството й на операционализирана икономика [т.е. е фундаментална ексоикономика*
(fundamental exoeconomy) или още ексофундикономика* (exofundeconomy)],
се определя като рационална икономика* (rational economy) в качеството й на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------операционализирана идейна икономика или още като рациоикономика*
(ratioeconomy) [тя е изградена от рационални икономически ингредиенти*
(rational economic ingredients), които са операционална конкретизация на
идейните ингредиенти].
От своя страна: (а) частта от конструктивната икономика, която е и теникономика в качеството й на принципиална икономика [т.е. е конструктивна
теникономика* (constructive teneconomy) или още тенконструикономика*
(tenconstrueconomy)], се определя като концептуална икономика* (conceptual
economy) или още като концептикономика* (concepteconomy) [тя е изградена
от концептуални икономически ингредиенти* (conceptual economic
ingredients)]; (б) частта от конструктивната икономика, която е и ексоикономика в качеството й на операционализирана икономика [т.е. е конструктивна
ексоикономика* (constructive exoeconomy) или още ексоконструикономика*
(exoconstrueconomy)], се определя като оперативна икономика* (operative
economy) в качеството й на операционализирана конструктивна икономика
или още като опеикономика* (opeeconomy) [тя е изградена от оперативни
икономически ингредиенти* (operative economic ingredients), които са операционална конкретизация на концептуалните ингредиенти].
Тези разновидности произтичат от едновременното прилагане на ингредиентната структурна икономическа чувствителност и ингредиентната разрешителна икономическа способност.
На фиг. 4 са посочени разновидностите на икономическата наука, които
произтичат от едновременното прилагане на същите ингредиентни икономически критерии.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

Ингредиентна структурна
икономическа чувствителност

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

Конструктивна ИН

Концептуална
ИН

Оперативна
ИН

Фундаментална ИН

Идейна
ИН

Рационална
ИН

Икономическа
наука

Теникономическа
наука

Ексоикономическа
наука

Ингредиентна разрешителна
икономическа способност
Фиг. 4. Разновидности на икономическата наука според ингредиентната
структурна икономическа чувствителност и ингредиентната разрешителна икономическа способност (ФН – икономическа наука)

На фиг. 5 е показано как вече посоченото едновременно прилагане на ингредиентната структурна икономическа чувствителност и ингредиентната
разрешителна икономическа способност се отразява върху класификацията на
разновидностите на икономическите ингредиенти (в по-общ контекст – на
икономическите предмети). При тях съществуват отношения между абстрактно и конкретно, както и отношения между определящо (отбелязани с плътна
стрелка) и решаващо (отбелязани с пунктир), където в зависимост от мястото,
което заема в тези отношения, даден икономически ингредиент (респ. икономически предмет) може да бъде както абстрактен (респ. решаващ), така и конкретен (респ. определящ). Всеки абстрактен ингредиент (предмет) може да има
по няколко конкретни реализации.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

Ингредиентна структурна
икономическа чувствителност

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

Конструктивни
икономически ингредиенти

Концептуални
икономически ингредиенти

Оперативни
икономически ингредиенти

Фундаментални
икономически ингредиенти

Идейни
икономически ингредиенти

Рационални
икономически ингредиенти

Теникономически ингредиенти

Ексоикономически ингредиенти

Резосенсиикономически
ингредиенти

Ингредиентна разрешителна
икономическа способност
Фиг. 5. Икономически ингредиенти при едновременното прилагане на ингредиентната структурна икономическа чувствителност и ингредиентната
разрешителна икономическа способност

(1) В отношението между фундаменталните и конструктивните икономически ингредиенти фундаменталните ингредиенти са абстрактни и решаващи, а конструктивните ингредиенти – конкретни и определящи (конструктивните ингредиенти са адаптационна конкретизация на фундаменталните ингредиенти). (2) В отношението между теникономическите и ексоикономическите ингредиенти теникономическите ингредиенти са абстрактни и решаващи, а ексоикономическите ингредиенти – конкретни и определящи (ексоикономическите ингредиенти са операционална конкретизация на тениконо57

784

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическите ингредиенти). (3) В отношението между идейните и концептуалните икономически ингредиенти идейните ингредиенти са абстрактни и решаващи, а концептуалните ингредиенти – конкретни и определящи (концептуалните ингредиенти са адаптационна конкретизация на идейните ингредиенти). (4) В отношението между идейните и рационалните икономически ингредиенти идейните ингредиенти са абстрактни и решаващи, а рационалните
ингредиенти – конкретни и определящи (рационалните ингредиенти са операционална конкретизация на идейните ингредиенти). (5) В отношението между концептуалните и оперативните икономически ингредиенти концептуалните ингредиенти са абстрактни и решаващи, а оперативните ингредиенти
– конкретни и определящи (оперативните ингредиенти са операционална конкретизация на концептуалните ингредиенти). (6) В отношението между рационалните и оперативните икономически ингредиенти рационалните ингредиенти са абстрактни и решаващи, а оперативните ингредиенти – конкретни
и определящи (оперативните ингредиенти са адаптационна конкретизация на
концептуалните ингредиенти). (7) В отношението между идейните и оперативните икономически ингредиенти идейните ингредиенти са абстрактни и
решаващи, а оперативните ингредиенти – конкретни и определящи (оперативните ингредиенти са адаптационна конкретизация на идейните ингредиенти). (8) В отношението между концептуалните и рационалните икономически
ингредиенти концептуалните ингредиенти са абстрактни и решаващи, а рационалните ингредиенти – конкретни и определящи (рационалните ингредиенти са операционална конкретизация на концептуалните ингредиенти).
Затова от едновременното прилагане на ингредиентната структурна
икономическа чувствителност и ингредиентната разрешителна икономическа способност произтича важното положение, че всеки икономически ингредиент има четири равнища на преход от абстрактното към конкретното
в следния ред: (1) идеен икономически ингредиент, (2) концептуален икономически ингредиент, (3) рационален икономически ингредиент и (4) оперативен икономически ингредиент (вж. абстрактно в икономиката и конкретно в
икономиката).
На фиг. 6 е показано как едновременното прилагане на ингредиентната
структурна икономическа чувствителност и ингредиентната разрешителна
икономическа способност се отразява върху класификацията на разновидностите на икономическите типоингредиенти (последните принадлежат на типоикономиката). Към икономическите типоингредиенти принадлежат икономическите ингредиенти, които произтичат от: (1) ингредиентна сустантивнос58
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тна икономическа стратификационност (същото като възпроизводствена
икономическа ингредиентност); която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и
икономическа суперстанта); (2) ингредиентна диспозиционна икономическа
стратификационност (същото като ингредиентна същностна икономическа стратификационност); тя е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3)
ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност (същото като ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност); тя е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното
икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа икома). При икономическите типоингредиенти също съществуват отношения между абстрактно и конкретно, както и
отношения между определящо (отбелязани с плътна стрелка) и решаващо (отбелязани с пунктир), където в зависимост от мястото, което заема в тези отношения, даден типоингредиент може да бъде както абстрактен (респ. решаващ),
така и конкретен (респ. определящ). Всеки абстрактен типоингредиент може
да има по няколко конкретни реализации.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

Ингредиентна структурна
икономическа чувствителност

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

Конструктивни икономически
типоингредиенти

Концептуални икономически
типоингредиенти

Оперативни икономически
типоингредиенти

Фундаментални икономически
типоингредиенти

Идейни
икономически типоингредиенти

Рационални икономически
типоингредиенти

Теникономически
типоингредиенти

Ексоикономически
типоингредиенти

Резосенсиикономически
типоингредиенти

Ингредиентна разрешителна
икономическа способност
Фиг. 6. Икономически типоингредиенти при едновременното прилагане на
ингредиентната структурна икономическа чувствителност и ингредиентната
разрешителна икономическа способност

(1) В отношението между фундаменталните и конструктивните типоикономически ингредиенти фундаменталните типоингредиенти са абстрактни
и решаващи, а конструктивните типоингредиенти – конкретни и определящи (конструктивните типоингредиенти са адаптационна конкретизация на
фундаменталните типоингредиенти). (2) В отношението между тентипоикономическите и ексотипоикономическите ингредиенти теникономическите типоингредиенти са абстрактни и решаващи, а ексоикономическите типоингредиенти – конкретни и определящи (ексоикономическите типоингредиенти
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------са операционална конкретизация на теникономическите типоингредиенти). (3)
В отношението между идейните и концептуалните икономически типоингредиенти идейните типоингредиенти са абстрактни и решаващи, а концептуалните типоингредиенти – конкретни и определящи (концептуалните типоингредиенти са адаптационна конкретизация на идейните типоингредиенти).
(4) В отношението между идейните и рационалните икономически типоингредиенти идейните типоингредиенти са абстрактни и решаващи, а рационалните типоингредиенти – конкретни и определящи (рационалните типоингредиенти са операционална конкретизация на идейните типоингредиенти). (5)
В отношението между концептуалните и оперативните икономически типоингредиенти концептуалните типоингредиенти са абстрактни и решаващи, а
оперативните типоингредиенти – конкретни и определящи (оперативните
типоингредиенти са операционална конкретизация на концептуалните типоингредиенти). (6) В отношението между рационалните и оперативните икономически типоингредиенти рационалните типоингредиенти са абстрактни и
решаващи, а оперативните типоингредиенти – конкретни и определящи
(оперативните типоингредиенти са адаптационна конкретизация на концептуалните типоингредиенти). (7) В отношението между идейните и оперативните
икономически типоингредиенти идейните типоингредиенти са абстрактни и
решаващи, а оперативните типоингредиенти – конкретни и определящи
(оперативните типоингредиенти са адаптационна конкретизация на идейните
типоингредиенти). (8) В отношението между концептуалните и рационалните
икономически типоингредиенти концептуалните типоингредиенти са абстрактни и решаващи, а рационалните типоингредиенти – конкретни и определящи (рационалните типоингредиенти са операционална конкретизация на
концептуалните типоингредиенти).
Затова от едновременното прилагане на ингредиентната структурна
икономическа чувствителност и ингредиентната разрешителна икономическа способност също произтича и важното положение, че всеки икономически
типоингредиент има четири равнища на преход от абстрактното към конкретното (четири равнища на дедуктивност) (1) идеен икономически типоингредиент, (2) концептуален икономически типоингредиент, (3) рационален
икономически типоингредиент и (4) оперативен икономически типоингредиент. Такива са например: (1) икономическият трансцендент (в т.ч. икономическият субтитрансцендент, икономическият обтитрансцендент и икономическият обситрансцендент), (2) икономическата същност (в т.ч. икономическата
субтисъщност, икономическата обтисъщност и икономическата обсисъщност),
61

788

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) икономическият трансцентит (в т.ч. икономическият субтитрансцентит,
икономическият обтитрансцентит и икономическият обситрансцентит) и (4)
икономическата значимост (в т.ч. икономическата ценност, икономическият
интерес и икономическият обсиинтерес).
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА РИДЪЛБОЧИНА* (ingrediental
economic rideepness) (същото като ингредиентна икономическа зрелостна
дълбочина и съкратено от ингредиентна икономическа зрялост и ингредиентна икономическа дълбочина) (*) – вторичен ингредиентен икономически
критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икономическа зрялост и ингредиентна икономическа дълбочина и по този начин разграничава съвместно (1) степените на зрялост на
съставните части на икономиката и на нейните разновидности (както и на икономическите предмети и на техните разновидности) и (2) икономическите
предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на икономиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина).
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа ридълбочина
към понятието за риикономически диппредмет* (rieconomic deepthing) (съкратено от дълбочинен зрелостен икономически предмет – deepness ripeness
economic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа ридълбочина*
(primary ingrediental economic rideepness), която е комбинация от първичната
ингредиентна икономическа зрялост* (primary ingrediental economic ripeness)
и първичната ингредиентна икономическа дълбочина* (primary ingrediental
economic deepness)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икономическа ридълбочина към понятието за диприикономика*
(deeprieconomy) (съкратено от дълбочинна зрелостна икономика – deepness
ripeness economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е.
разновидности според органическата ингредиентна икономическа ридълбочина* (organic ingrediental economic rideepness), която е комбинация от органическата ингредиентна икономическа зрялост* (organic ingrediental
economic ripeness) и органическата ингредиентна икономическа дълбочина*
(organic ingrediental economic deepness)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикономическия диппредмет според първичната
ингредиентна икономическа ридълбочина

Първична ингредиентна
икономическа зрялост

Първична
ингредиентна
икономическа
ридълбочина
(риикономически
диппредмет

Първична ингредиентна икономическа
дълбочина
Икономически
диппредмет

Икономически
инспредмет

Икономически
специпредмет

Икономически
аутспредмет

Риикономически
предмет

Риикономически
диппредмет

Риикономически
инспредмет

Риикономически
специпредмет

Риикономически
аутспредмет

Икоприномически
предмет

Икоприномически
диппредмет

Икоприномически
инспредмет

Икоприномически
специпредмет

Икоприномически
аутспредмет

Икодевеномически
предмет

Икодевеномически
диппредмет

Икодевеномически
инспредмет

Икодевеномически
специпредмет

Икодевеномически
аутспредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на диприикономиката според органическата ингредиентна
икономическа ридълбочина

Органическа
ингредиентна
икономическа
зрялост

Органическа
ингредиентна
икономическа
ридълбочина
(диприикономика)

Органическа ингредиентна икономическа
дълбочина
Дипикономика

Инсикономика

Специикономика

Аутсикономика

Риикономика

Диприикономика

Инсриикономика

Специриикономика

Аутсриикономика

Икоприномика

Дипикоприномика

Инсикоприномика

Специикоприномика

Аутсикоприномика

Икодевеномика

Дипикодевеномика

Инсикодевеномика

Специикодевеномика

Аутсикодевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА РИПОЗИЦИЯ* (ingrediental
economic riposition) (същото като ингредиентна икономическа зрелостна позиция и съкратено от ингредиентна икономическа зрялост и ингредиентна
икономическа позиция) (*) – вторичен ингредиентен икономически критерий,
който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икономическа зрялост и ингредиентна икономическа позиция и по този
начин разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на
икономиката и на нейните разновидности (както и на икономическите предмети и на техните разновидности) и (2) икономическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда
на икономиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина).
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа рипозиция към
понятието за риикономически позипредмет* (rieconomic posithing) (съкратено от зрелостен позиционен икономически предмет – ripeness positional
economic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа рипозиция*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(primary ingrediental economic riposition), която е комбинация от първичната
ингредиентна икономическа зрялост* (primary ingrediental economic ripeness)
и първичната ингредиентна икономическа позиция* (primary ingrediental
economic position)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икономическа рипозиция към понятието за позириикономика*
(posisetieconomy) (съкратено от позиционна зрелостна икономика – positional
ripeness economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е.
разновидности според органическата ингредиентна икономическа рипозиция* (organic ingrediental economic riposition), която е комбинация от органическата ингредиентна икономическа зрялост* (organic ingrediental economic
ripeness) и органическата ингредиентна икономическа позиция* (organic
ingrediental economic position)].

65

792

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикономическия позипредмет според първичната ингредиентна икономическа рипозииция

Първична ингредиентна
икономическа зрялост

Първична
ингредиентна
икономическа
рипозиция
(риикономически
позипредмет)

Първична ингредиентна икономическа
позиция
Икономически
позипредмет

Икономически
интрапредмет

Икономически
фейспредмет

Икономически
екстрапредмет

Риикономически
предмет

Риикономически
позипредмет

Риикономически
интрапредмет

Риикономически
фейспредмет

Риикономически
екстрапредмет

Икоприномически
предмет

Икоприномически
позипредмет

Икоприномически
интрапредмет

Икоприномически
фейспредмет

Икоприномически
екстрапредмет

Икодевеномически
предмет

Икодевеномически
позипредмет

Икодевеномически
интрапредмет

Икодевеномически
фейспредмет

Икодевеномически
екстрапредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позириикономиката според органическата ингредиентна
икономическа рипозииция

Органическа
ингредиентна
икономическа
зрялост

Органическа
ингредиентна
икономическа
рипозиция
(позириикономика)

Органическа ингредиентна икономическа
позиция
Позиикономика

Интраикономика

Фейсикономика

Екстраикономика

Риикономика

Позириикономика

Интрариикономика

Фейсриикономика

Екстариикономика

Икоприномика

Позиикоприномика

Интраикоприномика

Фейсикоприномика

Екстаикоприномика

Икодевеномика

Позиикодевеномика

Интраикодевеномика

Фейсикодевеномика

Екстаикодевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОНОМИЧЕСКА
РИПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental economic ripriority) (същото като ингредиентна икономическа
зрелостна приоритетност и съкратено от ингредиентна икономическа
зрялост и ингредиентна икономическа приоритетност) (*) – вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икономическа зрялост и ингредиентна икономическа приоритетност и по този начин разграничава съвместно
(1) степените на зрялост на съставните части на икономиката и на нейните
разновидности (както и на икономическите предмети и на техните разновидности) и (2) степените на приоритетност на икономическите предмети при
третирането им (изследването и управлението им) от икономическия субект.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа риприоритетност към понятието за риикономически приопредмет* (rieconomic
priothing) (съкратено от приоритетностен зрелостен икономически предмет – prioritical ripeness economic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
икономическа риприоритетност* (primary ingrediental economic ripriority),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------която е комбинация от първичната ингредиентна икономическа зрялост*
(primary ingrediental economic ripeness) и първичната ингредиентна икономическа приоритетност* (primary ingrediental economic priority)]. От своя
страна органическото прилагане на ингредиентната икономическа риприоритетност към понятието за приориикономика* (priorieconomy) (съкратено
от приоритетностна зрелостна икономика – prioritical ripeness economy)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа риприоритетност*
(organic ingrediental economic ripriority), която е комбинация от органическата
ингредиентна икономическа зрялост* (organic ingrediental economic ripeness)
и органическата ингредиентна икономическа приоритетност* (organic
ingrediental economic priority)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикономическия приопредмет според
първичната ингредиентна икономическа риприоритетност

Първична ингредиентна
икономическа зрялост

Първична
ингредиентна
икономическа
риприоритетност
(риикономически
приопредмет)

Първична ингредиентна
икономическа приоритетност

Икономически
приопредмет

Икономически
типопредмет

Икономически
копредмет

Риикономически
предмет

Риикономически
приопредмет

Риикономически
типопредмет

Риикономически
копредмет

Икоприномически
предмет

Икоприномически
приопредмет

Икоприномически
типопредмет

Икоприномически
копредмет

Икодевеномически
предмет

Икодевеномически
приопредмет

Икодевеномически
типопредмет

Икодевеномически
копредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на приориикономиката според органическата
ингредиентна икономическа риприоритетност

Органическа
ингредиентна
икономическа
зрялост

Органическа
ингредиентна
икономическа
риприоритетност
(приориикономика)

Органическа ингредиентна
икономическа приоритетност

Приоикономика

Типоикономика

Коикономика

Риикономика

Приориикономика

Типориикономика

Кориикономика

Икоприномика

Приоикоприномика

Типоикоприномика

Коикоприномика

Икодевеномика

Приоикодевеномика

Типоикодевеномика

Коикодевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОНОМИЧЕСКА
РИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental economic riresolventness) (същото като ингредиентна икономическа зрелостна разрешителност и съкратено от ингредиентна икономическа зрялост и ингредиентна разрешаваща икономическа способност) (*)
– вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икономическа зрялост и ингредиентна разрешаваща икономическа способност и по този начин
разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на икономиката и на нейните разновидности (както и на икономическите предмети и
на техните разновидности) и (2) степените на подробност в структурирането
на икономическите предмети и на техните разновидности.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа риразрешителност към понятието за риикономически резопредмет* (rieconomic
resothing) (съкратено от разрешаващ зрелостен икономически предмет –
resolving ripeness economic thing) поражда неговите разновидности, посочени
в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономичес70
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка риразрешителност* (primary ingrediental economic riresolventness), която е
комбинация от първичната ингредиентна икономическа зрялост* (primary
ingrediental economic ripeness) и първичната ингредиентна разрешаваща
икономическа способност* (primary ingrediental resolving economic power)].
От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икономическа
риразрешителност към понятието за резориикономика* (resorieconomy) (съкратено от разрешаваща зрелостна икономика – resolving ripeness economy)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа риразрешителност*
(organic ingrediental economic riresolventness), която е комбинация от органическата ингредиентна икономическа зрялост* (organic ingrediental economic
ripeness) и органическата ингредиентна разрешаваща икономическа способност* (organic ingrediental resolving economic power)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикономическия резопредмет според
първичната ингредиентна икономическа риразрешителност

Първична ингредиентна
икономическа зрялост

Първична
ингредиентна
икономическа
риразрешителност
(риикономически
резопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща икономическа способност

Икономически
резопредмет

Икономически
тенпредмет

Икономически
ексопредмет

Риикономически
предмет

Риикономически
резопредмет

Риикономически
тенпредмет

Риикономически
ексопредмет

Икоприномически
предмет

Икоприномически
резопредмет

Икоприномически
тенпредмет

Икоприномически
ексопредмет

Икодевеномически
предмет

Икодевеномически
резопредмет

Икодевеномически
тенпредмет

Икодевеномически
ексопредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резориикономиката според органическата
ингредиентна икономическа риразрешителност

Органическа
ингредиентна
икономическа
зрялост

Органическа
ингредиентна
икономическа
риразрешителност
(резориикономика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща икономическа способност

Резоикономика

Теникономика

Ексоикономика

Риикономика

Резориикономика

Тенриикономика

Ексориикономика

Икоприномика

Резоикоприномика

Теникоприномика

Ексоикоприномика

Икодевеномика

Резоикодевеномика

Теникодевеномика

Ексоикодевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОНОМИЧЕСКА
РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental economic risensitivity) (същото като ингредиентна икономическа
зрелостна чувствителност и съкратено от ингредиентна икономическа
зрялост и ингредиентна структурна икономическа чувствителност) (*) –
вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икономическа зрялост
и ингредиентна структурна икономическа чувствителност и по този начин
разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на икономиката и на нейните разновидности (както и на икономическите предмети и
на техните разновидности) и (2) степените на структурната чувствителност на
икономическите предмети към външните въздействия.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа ричувствителност към понятието за риикономически сенсипредмет* (rieconomic
sensithing) (съкратено от сенситивностен зрелостен икономически предмет
– sensitivitical ripeness economic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна иконо73
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа ричувствителност* (primary ingrediental economic risensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна икономическа зрялост*
(primary ingrediental economic ripeness) и първичната ингредиентна структурна икономическа чувствителност* (primary ingrediental structural
economic sensitivity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икономическа ричувствителност към понятието за сенсириикономика* (sensirieconomy) (съкратено от сенситивностна зрелостна икономика
– sensitivitical ripeness economy) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа ричувствителност* (organic ingrediental economic risensitivity), която е
комбинация от органическата ингредиентна икономическа зрялост*
(organic ingrediental economic ripeness) и органическата ингредиентна
структурна икономическа чувствителност* (organic ingrediental structural
economic sensitivity)].
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикономическия сенсипредмет според
първичната ингредиентна икономическа ричувствителност

Първична ингредиентна
икономическа зрялост

Първична
ингредиентна
икономическа
ричувствителност
(риикономически
сенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икономическа чувствителност

Икономически
сенсипредмет

Икономически
фундпредмет

Икономически
конструпредмет

Риикономически
предмет

Риикономически
сенсипредмет

Риикономически
фундпредмет

Риикономически
конструпредмет

Икоприномически
предмет

Икоприномически
сенсипредмет

Икоприномически
фундпредмет

Икоприномически
конструпредмет

Икодевеномически
предмет

Икодевеномически
сенсипредмет

Икодевеномически
фундпредмет

Икодевеномически
конструпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сенсириикономиката според органическата
ингредиентна икономическа ричувствителност

Органическа
ингредиентна
икономическа
зрялост

Органическа
ингредиентна
икономическа
ричувствителност
(сенсириикономика)

Органическа ингредиентна структурна
икономическа чувствителност

Сенсиикономика

Фундикономика

Конструикономика

Риикономика

Сенсириикономика

Фундриикономика

Конструриикономика

Икоприномика

Сенсиикоприномика

Фундикоприномика

Конструикоприномика

Икодевеномика

Сенсиикодевеномика

Фундикодевеномика

Конструикодевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СЕТИДЪЛБОЧИНА* (ingrediental
economic setideepness) (същото като ингредиентна икономическа отделимостна дълбочина и съкратено от ингредиентна икономическа отделимост
и ингредиентна икономическа дълбочина) (*) – вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икономическа отделимост и ингредиентна икономическа дълбочина и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети във икономиката и (2) икономическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и
външната страна на икономиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина).
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа сетидълбочина към понятието за икономически дипсетипредмет* (economic
deepsetithing) (съкратено от дълбочинен сетитен икономически предмет –
deepness setited economic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа
76

803

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сетидълбочина* (primary ingrediental economic setideepness), която е комбинация от първичната ингредиентна икономическа дълбочина* (primary
ingrediental economic deepness) и първичната ингредиентна икономическа
отделимост* (primary ingrediental economic severality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икономическа сетидълбочина към
понятието за дипсетиикономика* (deepsetieconomy) (съкратено от дълбочинна сетитна икономика – deepness setited economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа сетидълбочина* (organic ingrediental economic
setideepness), която е комбинация от органическата ингредиентна икономическа дълбочина* (organic ingrediental economic deepness) и органическата
ингредиентна икономическа отделимост* (organic ingrediental economic
severality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икономическия дипсетипредмет според първичната
ингредиентна икономическа сетидълбочина

Първична ингредиентна
икономическа отделимост

Първична
ингредиентна
икономическа
сетидълбочина
(икономически
дипсетипредмет)

Първична ингредиентна икономическа
дълбочина
Икономически
диппредмет

Икономически
инспредмет

Икономически
специпредмет

Икономически
аутспредмет

Икономически
сетипредмет

Икономически
дипсетипредмет

Икономически
инссетипредмет

Икономически
специсетипредмет

Икономически
аутссетипредмет

Икономически
инсепапредмет

Икономически
дипинсепапредмет

Икономически
инсинсепапредмет

Икономически
специинсепапредмет

Икономически
аутсинсепапредмет

Икономически
сепапредмет

Икономически
дипсепапредмет

Икономически
инссепапредмет

Икономически
специсепапредмет

Икономически
аутссепапредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипсетиикономиката според органическата ингредиентна
икономическа сетидълбочина

Органическа
ингредиентна
икономическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
икономическа
сетидълбочина
(дипсетиикономика)

Органическа ингредиентна икономическа
дълбочина
Дипикономика

Инсикономика

Специикономика

Аутсикономика

Сетиикономика

Дипсетиикономика

Инссетиикономика

Специсетиикономика

Аутссетиикономика

Инсепаикономика

Дипинсепаикономика

Инсинсепаикономика

Сепаикономика

Дипсепаикономика

Инссепаикономика

Специинсепа- Аутсинсепаикономика
икономика

Специсепаикономика

Аутссепаикономика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СЕТИЗРЯЛОСТ* (ingrediental
economic setiripeness) (същото като ингредиентна икономическа отделимостна зрялост и съкратено от ингредиентна икономическа отделимост и
ингредиентна икономическа зрялост) (*) – вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните
критерии ингредиентна икономическа отделимост и ингредиентна икономическа зрялост и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и
обособените предмети във икономиката и (2) степените на зрялост на съставните части на икономиката и на нейните разновидности (както и на икономическите предмети и на техните разновидности).
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа сетизрялост
към понятието за риикономически сетипредмет* (rieconomic setithing) (съкратено от зрелостен сетитен икономически предмет – ripeness setited
economic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа сетизрялост*
(primary ingrediental economic setiripeness), която е комбинация от първичната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентна икономическа зрялост* (primary ingrediental economic ripeness)
и първичната ингредиентна икономическа отделимост* (primary
ingrediental economic severality)]. От своя страна органическото прилагане на
ингредиентната икономическа сетизрялост към понятието за сетириикономика* (setirieconomy) (съкратено от зрелостна сетитна икономика –
ripeness setited economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2
[т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа сетизрялост* (organic ingrediental economic setiripeness), която е комбинация от
органическата ингредиентна икономическа зрялост* (organic ingrediental
economic ripeness) и органическата ингредиентна икономическа отделимост* (organic ingrediental economic severality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикономическия сетипредмет според
първичната ингредиентна икономическа сетизрялост

Първична ингредиентна
икономическа отделимост

Първична
ингредиентна
икономическа
сетизрялост
(риикономически
сетипредмет)

Първична ингредиентна
икономическа зрялост
Риикономически
предмет

Икоприномически
предмет

Икодевеномически
предмет

Икономически
сетипредмет

Риикономически
сетипредмет

Икоприномически
сетипредмет

Икодевеномически
сетипредмет

Икономически
инсепапредмет

Риикономически
инсепапредмет

Икоприномически
инсепапредмет

Икодевеномически
инсепапредмет

Иконо
мическисепа
предмет

Риикономически
сепапредмет

Икоприномически
сепапредмет

Икодевеномически
сепапредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сетириикономиката според органическата
ингредиентна икономическа сетизрялост

Органическа
ингредиентна
икономическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
икономическа
сетизрялост
(сетириикономика

Органическа ингредиентна
икономическа зрялост
Риикономика

Икоприномика

Икодевеномика

Сетиикономика

Сетириикономика

Сетиикоприномика

Сетиикодевеномика

Инсепаикономика

Инсепариикономика

Инсепаикоприномика

Инсепаикодевеномика

Сепаикономика

Сепариикономика

Сепаикоприномика

Сепаикодевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СЕТИПОЗИЦИЯ* (ingrediental
economic setiposition) (същото като ингредиентна икономическа отделимостна позиция и съкратено от ингредиентна икономическа отделимост и ингредиентна икономическа позиция) (*) – вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните
критерии ингредиентна икономическа отделимост и ингредиентна икономическа позиция и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и
обособените предмети в икономиката и (2) икономическите предмети според
мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната
среда на икономиката и на нейните разновидности (което е разположение в
ширина).
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа сетипозиция
към понятието за икономически позисетипредмет* (economic posisetithing)
(съкратено от позиционен сетитен икономически предмет – positional
setited economic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1
[т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа сетипозиция* (primary ingrediental economic setiposition), която е комбинация от
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------първичната ингредиентна икономическа позиция* (primary ingrediental
economic position) и първичната ингредиентна икономическа отделимост*
(primary ingrediental economic severality)]. От ингредиентната икономическа
сетипозиция органическото прилагане на същия критерий към понятието за
позисетиикономика* (posisetieconomy) (съкратено от позиционна сетитна
икономика – positional setited economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна
икономическа сетипозиция* (organic ingrediental economic setiposition), която
е комбинация от органическата ингредиентна икономическа позиция*
(organic ingrediental economic position) и органическата ингредиентна икономическа отделимост* (organic ingrediental economic severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икономическия позисетипредмет според първичната
ингредиентна икономическа сетипозииция

Първична ингредиентна
икономическа отделимост

Първична
ингредиентна
икономическа
сетипозиция
(икономически
позисетипредмет)
Икономически
сетипредмет
Икономически
инсепапредмет
Икономически
сепапредмет

Първична ингредиентна икономическа
позиция
Икономически
позипредмет

Икономически
интрапредмет

Икономически
фейспредмет

Икономически
екстрапредмет

Икономически
позисетипредмет

Икономически
интрасетипредмет

Икономически
фейссетипредмет

Икономически
екстрасетипредмет

ИкоИкоИкоИкономически
номически
номически
номически
позиинсепа- интраинсепа- фейсинсепа- екстраинсепапредмет
предмет
предмет
предмет
Икономически
позисепапредмет

Икономически
интрасепапредмет
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Икономически
фейссепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позисетиикономиката според органическата ингредиентна
икономическа сетипозииция

Органическа
ингредиентна
икономическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
икономическа
сетипозиция
(позисетиикономика)
Сетиикономика
Инсепаикономика
Сепаикономика

Органическа ингредиентна икономическа
позиция
Позиикономика

Интраикономика

Фейсикономика

Екстраикономика

Позисетиикономика

Интрасетиикономика

Фейссетиикономика

Екстасетиикономика

Позиинсепа- Интраинсепа- Фейсинсепа- Екстаинсепаикономика
икономика
икономика
икономика

Позисепаикономика

Интрасепаикономика

Фейссепаикономика

Екстасепаикономика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СЕТИПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental economic setipriority) (*) – вторичен ингредиентен икономически
критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икономическа отделимост и ингредиентна икономическа
приоритетност и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и
обособените предмети в икономиката и (2) степените на приоритетност на
икономическите предмети при третирането им (изследването и управлението
им) от икономическия субект.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа сетиприоритетност към понятието за икономически приосетипредмет* (economic
priosetithing) (съкратено от приоритетностен сетитен икономически предмет – prioritical setited economic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа сетиприоритетност* (primary ingrediental economic setipriority),
която е комбинация от първичната ингредиентна икономическа приоритетност* (primary ingrediental economic priority) и първичната ингредиентна икономическа отделимост* (primary ingrediental economic severality)]. От
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------своя страна органическото прилагане на ингредиентната икономическа сетиприоритетност към понятието за приосетиикономика* (priosetieconomy)
(съкратено от приоритетностна сетитна икономика – prioritical setited
economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа сетиприоритетност* (organic ingrediental economic setipriority), която е комбинация от
органическата ингредиентна икономическа приоритетност* (organic
ingrediental economic priority) и органическата ингредиентна икономическа
отделимост* (organic ingrediental economic severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икономическия приосетипредмет според
първичната ингредиентна икономическа сетиприоритетност

Първична ингредиентна
икономическа отделимост

Първична
ингредиентна
икономическа
сетиприоритетност
(икономически
приосетипредмет)

Първична ингредиентна
икономическа приоритетност

Икономически
приопредмет

Икономически
типопредмет

Икономически
копредмет

Икономически
сетипредмет

Икономически
приосетипредмет

Икономически
типосетипредмет

Икономически
косетипредмет

Икономически
инсепапредмет

Икономически
приоинсепапредмет

Икономически
типоинсепапредмет

Икономически
коинсепапредмет

Икономически
сепапредмет

Икономически
приосепапредмет

Икономически
типосепапредмет

Икономически
косепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на приосетиикономиката според органическата
ингредиентна икономическа сетиприоритетност

Органическа
ингредиентна
икономическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
икономическа
сетиприоритетност
(приосетиикономика)

Органическа ингредиентна
икономическа приоритетност
Приоикономика

Типоикономика

Коикономика

Сетиикономика

Приосетиикономика

Типосетиикономика

Косетиикономика

Инсепаикономика

Приоинсепаикономика

Типоинсепаикономика

Коинсепаикономика

Сепаикономика

Приосепаикономика

Типосепаикономика

Косепаикономика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СЕТИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental economic setiresolventness) (същото като ингредиентна икономическа отделимостна разрешителност и съкратено от ингредиентна икономическа отделимост и ингредиентна икономическа разрешителност)
(*) – вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икономическа отделимост и ингредиентна разрешаваща икономическа способност и по този
начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети в
икономиката и (2) степените на подробност в структурирането на икономическите предмети и на техните разновидности.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа сетиразрешителност към понятието за икономически резосетипредмет* (economic
resosetithing) (съкратено от разрешаващ сетитен икономически предмет –
resolving setited economic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа
сетиразрешителност* (primary ingrediental economic setiresolventness), която
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------е комбинация от първичната ингредиентна разрешаваща икономическа
способност* (primary ingrediental resolving economic power) и първичната ингредиентна икономическа отделимост* (primary ingrediental economic
severality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната
икономическа сетиразрешителност към понятието за резосетиикономика*
(resosetieconomy) (съкратено от разрешаваща сетитна икономика – resolving
setited economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа сетиразрешителност* (organic ingrediental economic setiresolventness), която е комбинация от органическата ингредиентна разрешаваща икономическа способност* (organic ingrediental resolving economic power) и органическата ингредиентна икономическа отделимост* (organic ingrediental economic
severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икономическия резосетипредмет според
първичната ингредиентна икономическа сетиразрешителност

Първична ингредиентна
икономическа отделимост

Първична
ингредиентна
икономическа
сетиразрешителност
(икономически
резосетипредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща икономическа способност

Икономически
резопредмет

Икономически
тенпредмет

Икономически
ексопредмет

Икономически
сетипредмет

Икономически
резосетипредмет

Икономически
тенсетипредмет

Икономически
ексосетипредмет

Икономически
инсепапредмет

Икономически
резоинсепапредмет

Икономически
тенинсепапредмет

Икономически
ексоинсепапредмет

Икономически
сепапредмет

Икономически
резосепапредмет

Икономически
тенсепапредмет

Икономически
ексосепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резосетиикономиката според органическата
ингредиентна икономическа сетиразрешителност

Органическа
ингредиентна
икономическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
икономическа
сетиразрешителност
(резосетиикономика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща икономическа способност
Резоикономика

Теникономика

Ексоикономика

Сетиикономика

Резосетиикономика

Тенсетиикономика

Ексосетиикономика

Инсепаикономика

Резоинсепаикономика

Тенинсепаикономика

Ексоинсепаикономика

Сепаикономика

Резосепаикономика

Тенсепаикономика

Ексосепаикономика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СЕТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental economic setisensitivity) (същото като ингредиентна икономическа отделимостна чувствителност и съкратено от ингредиентна икономическа отделимост и ингредиентна структурна икономическа чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икономическа отделимост и ингредиентна структурна икономическа чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети в икономиката и (2) степените на структурната чувствителност на икономическите предмети към външните въздействия.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа сетичувствителност към понятието за икономически сенсисетипредмет* (economic
sensisetithing) (съкратено от сенситивностен сетитен икономически предмет – sensitivitical setited economic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
икономическа сетичувствителност* (primary ingrediental economic
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------setisensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна структурна
икономическа чувствителност* (primary ingrediental structural economic
sensitivity) и първичната ингредиентна икономическа отделимост*
(primary ingrediental economic severality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икономическа сетичувствителност към понятието
за сенсисетиикономика* (sensisetieconomy) (съкратено от сенситивностна
сетитна икономика – sensitivitical setited economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа сетичувствителност* (organic ingrediental
economic setisensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна
структурна икономическа чувствителност* (organic ingrediental structural
economic sensitivity) и органическата ингредиентна икономическа отделимост* (organic ingrediental economic severality)].
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икономическия сенсисетипредмет според
първичната ингредиентна икономическа сетичувствителност

Първична ингредиентна
икономическа отделимост

Първична
ингредиентна
икономическа
сетичувствителност
(икономически
сенсисетипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икономическа чувствителност

Икономически
сенсипредмет

Икономически
фундпредмет

Икономически
конструпредмет

Икономически
сетипредмет

Икономически
сенсисетипредмет

Икономически
фундсетипредмет

Икономически
конструсетипредмет

Икономически
инсепапредмет

Икономически
сенсиинсепапредмет

Икономически
фундинсепапредмет

Икономически
конструинсепапредмет

Икономически
сепапредмет

Икономически
сенсисепапредмет

Икономически
фундсепапредмет

Икономически
конструсепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сенсисетиикономиката според органическата
ингредиентна икономическа сетичувствителност

Органическа
ингредиентна
икономическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
икономическа
сетичувствителност
(сенсисетиикономика)

Органическа ингредиентна структурна
икономическа чувствителност
Сенсиикономика

Фундикономика

Конструикономика

Сетиикономика

Сенсисетиикономика

Фундсетиикономика

Конструсетиикономика

Инсепаикономика

Сенсиинсепаикономика

Фундинсепаикономика

Конструинсепаикономика

Сепаикономика

Сенсисепаикономика

Фундсепаикономика

Конструсепаикономика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (ingrediental economic
system) (*) – обобщение на понятието за функционална икономическа система
(за входно-изходна икономическа система), при което нейният вход, изход и
оператор (вж. вход на икономическата система, изход на икономическата
система и оператор на икономическата система) могат да бъдат не само
икономичеки величини, икономически функции и икономически полета, но и
икономически системи, в т.ч. и ингредиентни икономически системи от различен ранг (нулев, първи, втори, трети и т.н.) (вж. ранжиране на ингредиентните икономически системи), интерпретирани като икономически ингредшиенти. Тя е икономическата система Siab , която съдържа входен икономически ингредиент и изходен икономически ингредиент; система, която преобразува
входен икономически ингредиент в изходен икономически ингредиент. Способността й да преобразува входния в изходен икономически ингредиент се
определя като ингредиентност на икономическата система (същото като
икономическа ингредиентност). Това показва, че тя е наблюдавана отвън икономическа система. Икономическата ингредиентност е един от изходните
94
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------признаци на икономическата система. Преобразованието, което такава система извършва, е ингредиентно икономическо преобразование* (ingrediental
economic transformation) и на него отговаря ингредиентно икономическо
изображение* (ingrediental economic mapping). С долния индекс в означението
Siab на ингредиентната икономическа система са включени основните елементи на нейното наименование (тук i, като “ингредиентна”), а в горния индекс –
символите на определящите я икономически ингредиенти. В случая с a е означен входният, а с b – изходният икономически ингредиент, съответно –
входното икономическо богатство и изходното икономическо богатство.
Основни съставки на ингредиентното икономическо изображение са ингредиентното икономическо съответствие* (ingrediental economic correspondence)
и икономическият ингредиентор (ингредиентният икономически оператор).
Икономическите ингредиенти са определени в някакво ингредиентно икономическо пространство* (ingrediental economic space). Когато входните икономически ингредиенти са значения от реалната числова ос, функционирането
на ингредиентната икономическа система представлява ингредиентен икономически процес* (ingrediental economic process). (Вж. ингредиентна икономика.)
Когато входният икономически ингредиенг е ингредиентна икономическа
система (от по-нисък ранг), последната е входна ингредиентна икономическа система* (input ingrediental economic system). От своя страна, когато изходният икономически ингредиенг е ингредиентна икономическа система
(също от по-нисък ранг), последната е изходна ингредиентна икономическа
система* (output ingrediental economic system). Също така, когато ингредиентният икономически оператор е ингредиентна икономическа система, последната е операторна ингредиентна икономическа система* (operatorial
ingrediental economic system).
Икономическият ингредиентор е операторът на ингредиентната икономическа система. Представлява икономически оператор, който задава ингредиентното икономическо преобразование или в посока от входния икономически ингредиент към изходния икономически ингредиент – тогава той е прав
икономически ингредиентор (прав ингредиентен икономически оператор), или
в посока от изходния към входния икономически ингредиент – тогава той е
обратен икономически ингредиентор (обратен ингредиентен икономически
оператор). Когато не е посочено друго, под икономически ингредиентор
обикновено се подразбира правият икономически ингредиентор. Важен частен
случай на икономическия ингредиентор е линейният икономически ингреди95
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ентор* (linear economic ingredientor), чиито основни разновидности са пропорционалният икономически ингредиентор* (proportional economic
ingredientor) и интегралният икономически ингредиентор* (integral
economic ingredientor). Икономическият ингредиентор се реализира чрез икономическата чувствителност (подразбира се като ингредиентна икономическа чувствителност), която в линейния стационарен случай е представена от
ингредиентата предавателна икономическа функция. Нейни разновидности са
средната икономическа чувствителност (тя реализира пропорционалния икономически ингредиентор и се представя от средната ингредиентна предавателна икономическа функция) и пределната икономическа чувствителност
(тя реализира интегралния икономически ингредиентор и се представя от пределната ингредиентна предавателна икономическа функция). Икономическата чувствителност, която реализира правия икономически ингредиентор е икономическата креативност (креативната икономическа чувствителност), а
тази, която реализира обратния икономически ингредиентор е икономическата абстрахируемост (креативната икономическа чувствителност).
Двойката, образувана от входния и изходния икономически ингредиент на
дадена елементарна (без вътрешни междинни преобразования) ингредиентна
икономическа система, икономическото съответствие между които (ингредиенти) е определено чрез някакъв икономически ингредиентор, е икономическия
ингредиентификат. Така че ингредиентната икономическа система е съставена от икономическия ингредиантификат и икономическия ингредиентор, който
задава ингредиентното икономическо преобразование между входа и изхода
на системата. Чрез многократното раздробяване на икономическия ингредиентификат на неговите разновидности се изгражда съвкупност от взаимосвързани ингредиентни икономически системи, която е системно отражение на определена сложна обектна икономика, най-вече в областта на стратифицираната
икономика, възпроизводствената икономика и стратифицираната възпроизводствена икономика.
Според разглежданата посока на зависимостта между входните и изходните икономически ингредиенти на някаква дефинирана система, наричана
тук зададена ингредиентна икономическа система Siab , т.е. според ингредиентната икономическа обратимост, се разграничават начална (първоначална,
изходна) и инверсна (обратна) ингредиентна икономическа система. Ако инверсната ингредиентна икономическа система съществува, тя е израз на
обратимостта на съответното ингредиентно икономическо изображе96
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ние, в частност – на обратимостта на съответния инградиентен икономически процес.
Под начална ингредиентна икономическа система S(ab+ )i [начална (изходна) по отношение на зададената система] се разбира такава формулировка
на зададената ингредиентна икономическа система Siab , при която (формулировка) зависимостта между входния икономически ингредиент (чието собствено наименование е вход a, вход a на зададената система) и изходния икономически ингредиент (чието собствено наименование е изход b, изход b на зададената система) на началната система S(ab+ )i се разглежда в посока от входния
към изходния икономически ингредиенти a и b на зададената ингредиентна
икономическа система Siab , т.е. в посока от входа към изхода. Затова началната
система може да се определи още като входно-изходна ингредиентна икономическа система.
От своя страна под инверсна ингредиентна икономическа система Sba
( − )i
(инверсна по отношение на зададената система) се разбира такава формулировка на зададената ингредиентна икономическа система Siab , при която (формулировка) зависимостта между входния и изходния икономически ингредиенти b и a на инверсната система Sba
( − )i се разглежда в посока от изходния към

входния икономически ингредиенти b и a на зададената (значи и на началната)
ингредиентна икономическа система Siab , т.е. в посока от изхода към входа.
Затова инверсната система може да се определи още като изходно-входна ингредиентна икономическа система.
И в двата случая (при началната и при инверсната ингредиентна икономическа система) a запазва името “вход”, като в началната система той е входен
икономически ингредиент, а в инверсната система – изходен икономически
ингредиент. От своя страна и в двата случая (при началната и при инверсната
ингредиентна икономическа система) b запазва името “изход”, като в началната система той е изходен икономически ингредиент, а в инверсната система –
входен икономически ингредиент. С други думи входният и изходният икономически ингредиенти в началната система са си сменили местата в инверсната
система, т.е. входният икономически ингредиент b на инверсната система Sba
( − )i
(изходът на зададената ингредиентна икономическа система) е тъждествен на
изходния икономически ингредиент b на началната система S(ab+ )i а изходният

икономически ингредиент на инверсната система a (входът на зададената инг97
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редиентна икономическа система) е тъждествен на входния икономически ингредиент a на началната система).
Идентифицирането на началната и на инверсната (т.е. на входноизходната и на изходно-входната) ингредиентна икономическа система се извършва според правилото, че местата на входния и изходния икономически
ингредиенти a и b на изходната система S(ab+ )i съвпадат с тези на зададената
система Siab . В случай че от инверсната на зададената ингредиентна икономическа система се конституира по описание напълно съвпадаща с нея определена начална ингредиентна икономическа система Sba
( + )i , то последната е начална
на друга (не на първоначално зададената) ингредиентна икономическа система
ba
ab
ab
Sba
i , тъй като Si ≠ Si . Тогава инверсната система S( − )i на тази друга ингредиентна икономическа система Sba
i , макар по описание да съвпада напълно с началната система S(ab+ )i на първоначално зададената ингредиентна икономическа
система Siab , не може да се разглежда като тъждествена на началната на първоначално зададената система, т.е. S(ab− )i ≠ S(ab+ )i .
Според ингредиентната икономическа абстрахируемост се разграничават:
абстрактна ингредиентна икономическа система, конкретна ингредиентна
икономическа система, субстанциална икономическа система, ресурсносубстанциална икономическа система, възпроизводствена икономическа система, стратифицирана икономическа система, същностно-стратифицирана
икономическа система, същностно-стратифицирана възпроизводстгвена
икономическа система и други.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
ингредиентна икономическа система се конституират още и съответстващите
на последната понятия за ингредиентна консуматорска система*
(ingrediental consumptionary system), ингредиентна стопанска система*
(ingrediental protoeconomic system), ингредиентна пазарно-икономическа
система* (ingrediental marketly-economic system) и ингредиентна финансовопазарно-икономическа система* (ingrediental financially-marketly-economic
system). Общо за всички тях е понятието за ингредиентна поддържаща система* (ingrediental sustenance /sustaining/ system) (за ингредиентна система
при поддържането).
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (ingrediental economic
system) (ки) – във:
98
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------абстрактна ингредиентна икономическа система;
верижна абстрактна ингредиентна икономическа система;
верижна ингредиентна икономическа система;
входна ингредиентна икономическа система (вж. ингредиентна икономическа система);
входно-изходна абстрактна ингредиентна икономическа система (същото като начална абстрактна ингредиентна икономическа система);
входно-изходна верижна абстрактна ингредиентна икономическа система (същото като начална верижна абстрактна ингредиентна икономическа система; вж. верижна абстрактна ингредиентна икономическа система);
входно-изходна ингредиентна икономическа система (същото като начална ингредиентна икономическа система);
експлицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система;
зададена абстрактна ингредиентна икономическа система;
зададена ингредиентна икономическа система;
изходна ингредиентна икономическа система (вж. ингредиентна икономическа система);
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);
имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система;
инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система;
инверсна верижна абстрактна ингредиентна икономическа система
(същото като изходно-входна верижна абстрактна ингредиентна икономическа система; вж. верижна абстрактна ингредиентна икономическа система);
инверсна верижна ингредиентна икономическа система (вж. верижна
ингредиентна икономическа система);
инверсна ингредиентна икономическа система;
ингредиентна икономическа система;
ингредиентна икономическа система от втори ранг;
99
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентна икономическа система от нулев ранг (вж. ранжиране на
ингредиентните икономически системи);
ингредиентна икономическа система от първи ранг;
ингредиентна икономическа система от трети ранг;
ингредиентор на абстрактната ингредиентна икономическа система
(същото като абстрактен икономически ингредиентор);
ингредиентор на конкретната ингредиентна икономическа система (същото като конкретен икономически ингредиентор);
компонентна конверсия на ингредиентната икономическа система;
конкретна ингредиентна икономическа система;
насочено-дефинирана ингредиентна икономическа система;
начална абстрактна ингредиентна икономическа система;
начална верижна абстрактна ингредиентна икономическа система
(същото като входно-изходна верижна абстрактна ингредиентна икономическа система; вж. верижна абстрактна ингредиентна икономическа система);
начална верижна ингредиентна икономическа система (вж. верижна
ингредиентна икономическа система);
начална ингредиентна икономическа система;
обща ингредиентна икономическа система (същото като абстрактна ингредиентна икономическа система);
оператор на ингредиентна икономическа система (същото като икономически ингредиентор);
операторна ингредиентна икономическа система (вж. ингредиентна
икономическа система);
определящо-дефинирана ингредиентна икономическа система;
произвеждащо-дефинирана ингредиентна икономическа система;
производно-дефинирана ингредиентна икономическа система;
противонасочено-дефинирана ингредиентна икономическа система;
ранжиране на ингредиентните икономически системи.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА ОТ ВТОРИ РАНГ*
(second-rank ingrediental economic system) (*) – такива ингредиентна икономическа система, чиито входове, изходи и оператори са ингредиентни икономически системи от първи ранг. В ингредиентната икономическа система от
втори ранг се извършва ингредиентно икономическо преобразувание от
втори ранг* (second-rank ingrediental economic transformation), на което отго100
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------варят ингредиентно операторно уравнение от втори ранг* (second-rank
ingrediental operatorial equation) и ингредиентно икономическо изображение
от втори ранг* (second-rank ingrediental economic mapping). Последното е
съставено от ингредиентно икономическо съответствие от втори ранг*
(second-rank ingrediental economic correspondence) и ингредиентен икономически оператор от втори ранг* (second-rank ingrediental economic operator),
като при определени условия чрез него може да се осъществява ингредиентен
икономически процес от втори ранг* (second-rank ingrediental economic
process). Системите, които представляват входа (входния икономически ингредиент), изхода (изходния икономически ингредиент) и оператора на ингредиентната икономическа система от втори ранг съответно са входна ингредиентна икономическа система от първи ранг* (first-rank input ingrediental
economic system), изходна ингредиентна икономическа система от първи
ранг* (first-rank output ingrediental economic system) и операторна ингредиентна икономическа система от първи ранг* (first-rank operatorial ingrediental
economic system). Вж. ранжиране на ингредиентните икономически системи.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА ОТ НУЛЕВ РАНГ*
(zero-rank ingrediental economic system) – вж. ранжиране на ингредиентните
икономически системи.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА ОТ ПЪРВИ РАНГ*
(first-rank ingrediental economic system) (*) – такива ингредиентна икономическа система, чиито входове, изходи и оператори са ингредиентни икономически системи от нулев ранг. В нея се извършва ингредиентно икономическо преобразувание от първи ранг* (first-rank ingrediental economic
transformation), на което отговарят ингредиентно операторно уравнение от
първи ранг* (first-rank ingrediental operatorial equation) и ингредиентно икономическо изображение от първи ранг* (first-rank ingrediental economic
mapping). Последното е съставено от ингредиентно икономическо съответствие от първи ранг* (first-rank ingrediental economic correspondence) и ингредиентен икономически оператор от първи ранг* (first-rank ingrediental
economic operator), като при определени условия чрез него може да се осъществява ингредиентен икономически процес от първи ранг* (first-rank
ingrediental economic process). Системите, които представляват входа (входния
икономически ингредиент), изхода (изходния икономически ингредиент) и
оператора на ингредиентната икономическа система от първи ранг съответно
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------са входна ингредиентна икономическа система от нулев ранг* (zero-rank
input ingrediental economic system), изходна ингредиентна икономическа
система от нулев ранг* (zero-rank output ingrediental economic system) и операторна ингредиентна икономическа система от нулев ранг* (zero-rank
operatorial ingrediental economic system). Вж. ранжиране на ингредиентните
икономически системи.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА ОТ ТРЕТИ РАНГ*
(third-rank ingrediental economic system) (*) – такива ингредиентна икономическа система, чиито входове, изходи и оператори са ингредиентни икономически системи от втори ранг. В ингредиентната икономическа система от трети ранг се извършва ингредиентно икономическо преобразувание от трети
ранг* (third-rank ingrediental economic transformation), на което отговарят ингредиентно операторно уравнение от трети ранг* (third-rank ingrediental
operatorial equation) и ингредиентно икономическо изображение от трети
ранг* (third-rank ingrediental economic mapping). Последното е съставено от ингредиентно икономическо съответствие от трети ранг* (third-rank
ingrediental economic correspondence) и ингредиентен икономически оператор от трети ранг* (third-rank ingrediental economic operator), като при определени условия чрез него може да се осъществява ингредиентен икономически процес от трети ранг* (third-rank ingrediental economic process). Системите, които представляват входа (входния икономически ингредиент), изхода
(изходния икономически ингредиент) и оператора на ингредиентната икономическа система от трети ранг съответно са входна ингредиентна икономическа система от втори ранг* (second-rank input ingrediental economic
system), изходна ингредиентна икономическа система от втори ранг*
(second-rank output ingrediential economic system) и операторна ингредиентна
икономическа система от втори ранг* (second-rank operatorial ingrediental
economic system). Вж. ранжиране на ингредиентните икономически системи.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СПОСОБНОСТ (ingrediental economic power) (ки) – във:
ингредиентна разрешаваща икономическа способност;
ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СТАТИДЪЛБОЧИНА*
(ingrediental economic statideepness) (същото като ингредиентна икономическа статитна дълбочина и съкратено от ингредиентен икономически статут и ингредиентна икономическа дълбочина) (*) – вторичен ингредиентен
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икономически статут и ингредиентна икономическа дълбочина и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното в икономиката и (2) икономическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната
страна на икономиката и на нейните разновидности (което е разположение в
дълбочина).
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа статидълбочина към понятието за икономически дипстатипредмет* (economic
deepstatithing) (съкратено от дълбочинен статитен икономически предмет –
deepness statited economic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа
статидълбочина* (primary ingrediental economic statideepness), която е комбинация от първичната ингредиентна икономическа дълбочина* (primary
ingrediental economic deepness) и първичния ингредиентен икономически
статут* (primary ingrediental economic statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икономическа статидълбочина към понятието за дипстатиикономика* (deepstatieconomy) (съкратено от дълбочинна
статитна икономика – deepness statited economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа статидълбочина* (organic ingrediental economic
statideepness), която е комбинация от органическата ингредиентна икономическа дълбочина* (organic ingrediental economic deepness) и органическия ингредиентен икономически статут* (organic ingrediental economic statute)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икономическия дипстатипредмет според първичната
ингредиентна икономическа статидълбочина

Първичен ингредиентен икономически статут

Първична
ингредиентна
икономическа
статидълбочина
(икономически
дипстатипредмет)

Първична ингредиентна икономическа
дълбочина
Икономически
диппредмет

Икономически
инспредмет

Икономически
специпредмет

Икономически
аутспредмет

Икономически
статит
(икономически
статипредмет)
(статитен
икономически
предмет)

Икономически
дипстатипредмет

Икономически
инсстатипредмет

Икономически
специстатипредмет

Икономически
аутсстатипредмет

Икономически
субект
(икономически
субстипредмет)
(субститивен
икономически
предмет)

Икономически
дипсубстипредмет

Икономически
инссубстипредмет

Икономически
специсубстипредмет

Икономически
аутссубстипредмет

Икономически
обект
(икономически
обтипредмет)
(обективен
икономически
предмет)

Икономически
дипобтипредмет

Икономически
инсобтипредмет

Икономически
специобтипредмет

Икономически
аутсобтипредмет

Икономически
обектоид
(икономически
обсипредмет)
(обситивен
икономически
предмет)

Икономически
дипобсипредмет

Икономически
инсобсипредмет

Икономически
специобсипредмет

Икономически
аутсобсипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономически
ревербат
(икономически
субтипредмет)
(субективен
икономически
предмет)

Икономически
дипсубтипредмет

Икономически
дипсубтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипстатиикономиката според органическата ингредиентна
икономическа статидълбочина

Органически ингредиентен икономически статут

Органическа
ингредиентна
икономическа
статидълбочина
(дипстатиикономика)

Органическа ингредиентна икономическа
дълбочина
Дипикономика

Инсикономика

Специикономика

Аутсикономика

Статитна
икономика
(статиикономика)

Дипстатиикономика

Инсстатиикономика

Специстатиикономика

Аутсстатиикономика

Субектна
икономика
(субстиикономика)

Дипсубстиикономика

Инссубстиикономика

Специсубстиикономика

Аутссубстиикономика

Обективна
икономика
(обтиикономика)

Дипобтиикономика

Инсобтиикономика

Специобтиикономика

Аутсобтиикономика

Обексивна
икономика
(обсиикономика)

Дипобсиикономика

Инсобсиикономика

Специобсиикономика

Аутсобсиикономика

Ревербатна
икономика
(субтиикономика)

Дипсубтиикономика

Инссубтиикономика

Специсубтиикономика

Аутссубтиикономика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТАТИЗРЯЛОСТ* (ingrediental
economic statiripeness) (същото като ингредиентна икономическа статитна
зрялост и съкратено от ингредиентен икономически статут и ингредиентна икономическа зрялост) (*) – вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии
ингредиентен икономически статут и ингредиентна икономическа зрялост и
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното в икономиката и (2) степените на зрялост на съставните части на икономиката и на
нейните разновидности (както и на икономическите предмети и на техните
разновидности).
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа статизрялост към понятието за риикономически статипредмет* (rieconomic
statithing) (съкратено от зрелостен статитен икономически предмет –
ripeness statited economic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа
статизрялост* (primary ingrediental economic statiripeness), която е комбинация от първичната ингредиентна икономическа зрялост* (primary
ingrediental economic ripeness) и първичния ингредиентен икономически
статут* (primary ingrediental economic statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икономическа статизрялост към понятието
за статириикономика* (statirieconomy) (съкратено от зрелостна статитна
икономика – ripeness statited economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна
икономическа статизрялост* (organic ingrediental economic statiripeness), която е комбинация от органическата ингредиентна икономическа зрялост*
(organic ingrediental economic ripeness) и органическата ингредиентен икономически статут* (organic ingrediental economic statute)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикономическия статипредмет според
първичната ингредиентна икономическа статизрялост

Първичен ингредиентен икономически статут

Първична
ингредиентна
икономическа
статизрялост
(риикономически
статипредмет)

Първична ингредиентна
икономическа зрялост

Риикономически
предмет

Икоприномически
предмет

Икодевеномически
предмет

Икономически
статит
(икономически
статипредмет)
(статитен
икономически
предмет)

Статитен
риикономически
предмет

Статитен
икоприномически
предмет

Статитен
икодевеномически
предмет

Икономически
субект
(икономически
субстипредмет)
(субститивен
икономически
предмет)

Субститивен
риикономически
предмет

Субститивен
икоприномически
предмет

Субститивен
икодевеномически
предмет

Икономически
обект
(икономически
обтипредмет)
(обективен
икономически
предмет)

Обективен
риикономически
предмет

Обективен
икоприномически
предмет

Обективен
икодевеномически
предмет

Икономически
обектоид
(икономически
обсипредмет)
(обситивен
икономически
предмет)

Обситивен
риикономически
предмет

Обситивен
икоприномически
предмет

Обситивен
икодевеномически
предмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономически
ревербат
(икономически
субтипредмет)
(субективен
икономически
предмет)

Субективен
риикономически
предмет

Субективен
икоприномически
предмет

Субективен
икодевеномически
предмет

В това число:
Икономически
сепаревербат
(икономически
сепасубтипредмет)
(субективен
икономически
сепапредмет)
(икономическа
система)

Системен
риикономически
предмет

Системен
икоприномически
предмет

Системен
икодевеномически
предмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на статириикономиката според органическата
ингредиентна икономическа статизрялост

Органически ингредиентен икономически статут

Органическа
ингредиентна
икономическа
статизрялост
(статириикономика)

Органическа ингредиентна
икономическа зрялост

Риикономика

Икоприномика

Икодевеномика

Статитна
икономика
(статиикономика)

Статириикономика
(статитна
риикономика)

Статиикоприномика
(статитна
икоприномика)

Статиикодевеномика
(статитна
икодевеномика)

Субститивна
икономика
(субстиикономика)

Субстириикономика
(субститивна
риикономика)

Субстиикоприномика
(субститивна
икоприномика)

Субстиикодевеномика
(субститивна
икодевеномика)

Обективна
икономика
(обтиикономика)

Обтириикономика
(обективна
риикономика)

Обтиикоприномика
(обективна
икоприномика)

Обтиикодевеномика
(обективна
икодевеномика)

Обситивна
икономика
(обсиикономика)

Обсириикономика
(обситивна
риикономика)

Обсиикоприномика
(обситивна
икоприномика)

Обсиикодевеномика
(обситивна
икодевеномика)
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субективна
икономика
(субтиикономика)

Субтириикономика
(субективна
риикономика)

Субтиикоприномика
(субективна
икоприномика)

Субтиикодевеномика
(субективна
икодевеномика)

В това число:
Сепасубективна
икономика
(сепасубтиикономика)
(системна
икономика)
(систикономика)

Систриикономика
(системна
риикономика)

Систикоприномика
(системна
икоприномика)

Ссистикодевеномика
(системна
икодевеномика)

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СТАТИОТДЕЛИМОСТ*
(ingrediental economic statiseverality) (същото като ингредиентна икономическа статитна отделимост и съкратено от ингредиентен икономически
статут и ингредиентна икономическа отделимост) (*) – вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо произведение (конюнкция)
от първичните критерии ингредиентен икономически статут и ингредиентна
икономическа отделимост и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното в икономиката и (2) разделянето на икономическите
предмети според степента на тяхната обособеност от околната среда (на необособени и обособени). Ингредиентната икономическа статиотделимост е
частен случай на ингредиентната форномическа статиотделимост.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа статиотделимост към понятието за икономически севестатипредмет* (economic
sevestatithing) (съкратено от статитен икономически предмет на отделимостта – severality statited economic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
икономическа
статиотделимост*
(primary
ingrediental
economic
statiseverality), която е комбинация от първичния ингредиентен икономически статут* (primary ingrediental economic statute) и първичната ингредиентна икономическа отделимост* (primary ingrediental economic severality)].
От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икономическа
111

838

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------статиотделимост
към
понятието
за
севестатиикономика*
(sevestatieconomy) (съкратено от статитна икономика на отделимостта –
severality statited economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл.
2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа
статиотделимост* (organic ingrediental economic statiseverality), която е
комбинация от органическия ингредиентен икономически статут* (organic
ingrediental economic statute) и органическата ингредиентна икономическа
отделимост* (organic ingrediental economic severality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икономическия севестатипредмет според първичната
ингредиентна икономическа статиотделимост

Първичен ингредиентен икономически статут

Първична
ингредиентна
икономическа
статиотделимост
(икономически
севестатипредмет)

Първична ингредиентна
икономическа отделимост

Икономически
сетипредмет

Икономически
инсепапредмет

Икономически
сепапредмет

Икономически
статит
(икономически
статипредмет)

Икономически
сетистатит
(икономичаски
сетистатипредмет)

Икономически
инсепастатит
(икономичаски
инсепастатипредмет)

Икономически
сепастатит
(икономичаски
сепастатипредмет)

Икономически
субект
(икономически
субстипредмет)

Икономически
сетисубект
(икономичаски
сетисубстипредмет)

Икономически
инсепасубект
(икономичаски
инсепасубстипредмет)

Икономически
сепасубект
(икономичаски
сепасубстипредмет)

Икономически
обект
(икономически
обтипредмет)

Икономически
сетиобект
(икономичаски
сетиобтипредмет)

Икономически
инсепаобект
(икономичаски
инсепаобтипредмет)

Икономически
сепаобект
(икономичаски
сепаобтипредмет)

Икономически
обектоид
(икономически
обсипредмет)

Икономически
сетиобектоид
(икономичаски
сетиобсипредмет)

Икономически
инсепаобектоид
(икономичаски
инсепаобсипредмет)

Икономически
сепаобектоид
(икономичаски
сепаобсипредмет)

Икономически
инсепаревербат
(икономичаски
инсепасубтипредмет)

Икономически
сепаревербат
(икономичаски
сепасубтипредмет)
(икономичска
система)

Икономически
ревербат
(икономически
субтипредмет)

Икономически
сетиревербат
(икономичаски
сетисубтипредмет)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на севестатиикономиката според органическата
ингредиентна икономическа статиотделимост

Органически ингредиентен икономически статут

Органическа
ингредиентна
икономическа
статиотделимост
(севестатиикономика)

Органическа ингредиентна
икономическа отделимост

Сетиикономика

Инсепаикономика

Сепаикономика

Статитна
икономика
(статиикономика)

Сетистатиикономика

Инсепастатиикономика

Сепастатиикономика

Субектна
икономика
(субстиикономика)

Сетисубстиикономика

Инсепасубстиикономика

Сепасубстиикономика

Обективна
икономика
(обтиикономика)

Сетиобтиикономика

Инсепаобтиикономика

Сепаобтиикономика

Обексивна
икономика
(обсиикономика)

Сетиобсиикономика

Инсепаобсиикономика

Сепаобсиикономика

Ревербатна
икономика
(субтиикономика)

Сетисубтиикономика

Инсепасубтиикономика

Сепасубтиикономика
(системна
икономика)

Всички твърдения и класификации, отнасящи се до разгледания в тази
статия ингредиентен икономически критерий, са приложими по аналогия и
към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката
и техните производни.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТАТИПОЗИЦИЯ* (ingrediental
economic statiposition) (същото като ингредиентна икономическа статитна
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------позиция и съкратено от ингредиентен икономически статут и ингредиентна икономическа позиция) (*) – вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии
ингредиентен икономически статут и ингредиентна икономическа позиция и
по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното във
икономиката и (2) икономическите предмети според мястото, което заемат във
взаимоотношението между вътрешната и външната среда на икономиката и на
нейните разновидности (което е разположение в ширина).
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа статипозиция
към понятието за икономически позистатипредмет* (economic
posistatithing) (съкратено от позиционен статитен икономически предмет –
positional statited economic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа
статипозиция* (primary ingrediental economic statiposition), която е комбинация от първичната ингредиентна икономическа позиция* (primary
ingrediental economic position) и първичния ингредиентен икономически
статут* (primary ingrediental economic statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икономическа статипозиция към понятието
за позистатиикономика* (posistatieconomy) (съкратено от позиционна статитна икономика – positional statited economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа статипозиция* (organic ingrediental economic
statiposition), която е комбинация от органическата ингредиентна икономическа позиция* (organic ingrediental economic position) и органическия ингредиентен икономически статут* (organic ingrediental economic statute)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икономическия позистатипредмет според първичната
ингредиентна икономическа статипозииция

Първичен ингредиентен икономически статут

Първична
ингредиентна
икономическа
статипозиция
(икономически
позистатипредмет)

Първична ингредиентна икономическа
позиция
Икономически
позипредмет

Икономически
интрапредмет

Икономически
фейспредмет

Икономически
екстрапредмет

Икономически
статит
(икономически
статипредмет)
(статитен
икономически
предмет)

Икономически
позистатипредмет

Икономически
интрастатипредмет

Икономически
фейсстатипредмет

Икономически
екстрастатипредмет

Икономически
субект
(икономически
субстипредмет)
(субститивен
икономически
предмет)

ИкоИкоИкоИкономически
номически
номически
номически
позисубсти- интрасубсти- фейссубсти- екстрасубстипредмет
предмет
предмет
предмет

Икономически
обект
(икономически
обтипредмет)
(обективен
икономически
предмет)

Икономически
позиобтипредмет

Икономически
интраобтипредмет

Икономически
фейсобтипредмет

Икономически
екстраобтипредмет

Икономически
обектоид
(икономически
обсипредмет)
(обситивен
икономически
предмет)

Икономически
позиобсипредмет

Икономически
интраобсипредмет

Икономически
фейсобсипредмет

Икономически
екстраобсипредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономически
ревербат
(икономически
субтипредмет)
(субективен
икономически
предмет)

Икономически
позисубтипредмет

Икономически
интрасубтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позистатиикономиката според органическата ингредиентна
икономическа статипозииция

Органически ингредиентен икономически статут

Органическа
ингредиентна
икономическа
статипозиция
(позистатиикономика)

Органическа ингредиентна икономическа
позиция
Позиикономика

Интраикономика

Фейсикономика

Екстраикономика

Статитна
икономика
(статиикономика)

Позистатиикономика

Интрастатиикономика

Фейсстатиикономика

Екстастатиикономика

Субектна
икономика
(субстиикономика)

Позисубсти- Интрасубсти- Фейссубсти- Екстасубстиикономика
икономика
икономика
икономика

Обективна
икономика
(обтиикономика)

Позиобтиикономика

Интраобтиикономика

Фейсобтиикономика

Екстаобтиикономика

Обексивна
икономика
(обсиикономика)

Позиобсиикономика

Интраобсиикономика

Фейсобсиикономика

Екстаобсиикономика

Ревербатна
икономика
(субтиикономика)

Позисубтиикономика

Интрасубтиикономика

Фейссубтиикономика

Екстасубтиикономика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТАТИПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental economic statipriority) (същото като ингредиентна икономическа
статитна приоритетност и съкратено от ингредиентен икономически
статут и ингредиентна икономическа приоритетност) (*) – вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икономически статут и ингреди118
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ентна икономическа приоритетност и по този начин разграничава съвместно
(1) субективното и обективното в икономиката и (2) степените на приоритетност на икономическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от икономическия субект.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа статиприоритетност към понятието за икономически приостатипредмет* (economic
priostatithing) (съкратено от приоритетностен статитен икономически
предмет – prioritical statited economic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
икономическа статиприоритетност* (primary ingrediental economic statipriority), която е комбинация от първичната ингредиентна икономическа приоритетност* (primary ingrediental economic priority) и първичния ингредиентен икономически статут* (primary ingrediental economic statute)]. От
своя страна органическото прилагане на ингредиентната икономическа
статиприоритетност
към
понятието
за
приостатиикономика*
(priostatieconomy) (съкратено от приоритетностна статитна икономика –
prioritical statited economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл.
2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа
статиприоритетност* (organic ingrediental economic statipriority), която е
комбинация от органическата ингредиентна икономическа приоритетност* (organic ingrediental economic priority) и органическия ингредиентен
икономически статут* (organic ingrediental economic statute)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икономическия приостатипредмет според
първичната ингредиентна икономическа статиприоритетност

Първичен ингредиентен икономически статут

Първична
ингредиентна
икономическа
статиприоритетност
(икономически
приостатипредмет)

Първична ингредиентна
икономическа приоритетност

Икономически
приопредмет

Икономически
типопредмет

Икономически
копредмет

Икономически
статит
(икономически
статипредмет)
(статитен
икономически
предмет)

Икономически
приостатипредмет

Икономически
типостатипредмет

Икономически
костатипредмет

Икономически
субект
(икономически
субстипредмет)
(субститивен
икономически
предмет)

Икономически
приосубстипредмет

Икономически
типосубстипредмет

Икономически
косубстипредмет

Икономически
обект
(икономически
обтипредмет)
(обективен
икономически
предмет)

Икономически
приообтипредмет

Икономически
типообтипредмет

Икономически
кообтипредмет

Икономически
обектоид
(икономически
обсипредмет)
(обситивен
икономически
предмет)

Икономически
приообсипредмет

Икономически
типообсипредмет

Икономически
кообсипредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономически
ревербат
(икономически
субтипредмет)
(субективен
икономически
предмет)

Икономически
приосубтипредмет

121

Икономически
типосубтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на приостатиикономиката според органическата
ингредиентна икономическа статиприоритетност

Органически ингредиентен икономически статут

Органическа
ингредиентна
икономическа
статиприритетност
(приостатиикономика)

Органическа ингредиентна
икономическа приоритетност
Приоикономика

Типоикономика

Коикономика

Статитна
икономика
(статиикономика)

Приостатиикономика

Типостатиикономика

Костатиикономика

Субектна
икономика
(субстиикономика)

Приосубстиикономика

Типосубстиикономика

Косубстиикономика

Обективна
икономика
(обтиикономика)

Приообтиикономика

Типообтиикономика

Кообтиикономика

Обексивна
икономика
(обсиикономика)

Приообсиикономика

Типообсиикономика

Кообсиикономика

Ревербатна
икономика
(субтиикономика)

Приосубтиикономика

Типосубтиикономика

Косубтиикономика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТАТИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental economic statiresolventness) (същото като ингредиентна икономическа статитна разрешителност и съкратено от ингредиентен икономически статут и ингредиентна разрешаваща икономическа способност) (*)
– вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икономически ста122
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тут и ингредиентна разрешаваща икономическа способност и по този начин
разграничава съвместно (1) субективното и обективното в икономиката и (2)
степените на подробност в структурирането на икономическите предмети и на
техните разновидности.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа статиразрешителност към понятието за икономически резостатипредмет* (economic
resostatithing) (съкратено от разрешаващ статитен икономически предмет
– resolving statited economic thing) поражда неговите разновидности, посочени
в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа статиразрешителност* (primary ingrediental economic statiresolventness),
която е комбинация от първичната ингредиентна разрешаваща икономическа способност* (primary ingrediental resolving economic power) и първичния ингредиентен икономически статут* (primary ingrediental economic
statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икономическа статиразрешителност към понятието за резостатиикономика*
(resostatieconomy) (съкратено от разрешаваща статитна икономика –
resolving statited economy) поражда неговите разновидности, посочени в табл.
2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа
статиразрешителност* (organic ingrediental economic statiresolventness), която е комбинация от органическата ингредиентна разрешаваща икономическа способност* (organic ingrediental resolving economic power) и органическия ингредиентен икономически статут* (organic ingrediental economic
statute)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икономическия резостатипредмет според
първичната ингредиентна икономическа статиразрешителност

Първичен ингредиентен икономически статут

Първична
ингредиентна
икономическа
статиразрешителност
(икономически
резостатипредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща икономическа способност

Икономически
резопредмет

Икономически
тенпредмет

Икономически
ексопредмет

Икономически
статит
(икономически
статипредмет)
(статитен
икономически
предмет)

Икономически
резостатипредмет

Икономически
тенстатипредмет

Икономически
ексостатипредмет

Икономически
субект
(икономически
субстипредмет)
(субститивен
икономически
предмет)

Икономически
резосубстипредмет

Икономически
тенсубстипредмет

Икономически
ексосубстипредмет

Икономически
обект
(икономически
обтипредмет)
(обективен
икономически
предмет)

Икономически
резообтипредмет

Икономически
тенобтипредмет

Икономически
ексообтипредмет

Икономически
обектоид
(икономически
обсипредмет)
(обситивен
икономически
предмет)

Икономически
резообсипредмет

Икономически
тенобсипредмет

Икономически
ексообсипредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономически
ревербат
(икономически
субтипредмет)
(субективен
икономически
предмет)

Икономически
резосубтипредмет

125

Икономически
тенсубтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резостатиикономиката според органическата
ингредиентна икономическа статиразрешителност

Органически ингредиентен икономически статут

Органическа
ингредиентна
икономическа
статиразрешителност
(резостатиикономика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща икономическа способност
Резоикономика

Теникономика

Ексоикономика

Статитна
икономика
(статиикономика)

Резостатиикономика

Тенстатиикономика

Ексостатиикономика

Субектна
икономика
(субстиикономика)

Резосубстиикономика

Тенсубстиикономика

Ексосубстиикономика

Обективна
икономика
(обтиикономика)

Резообтиикономика

Тенобтиикономика

Ексообтиикономика

Обексивна
икономика
(обсиикономика)

Резообсиикономика

Тенобсиикономика

Ексообсиикономика

Ревербатна
икономика
(субтиикономика)

Резосубтиикономика

Тенсубтиикономика

Ексосубтиикономика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental economic statisensitivity) (същото като ингредиентна икономическа статитна чувствителност и съкратено от ингредиентен икономически статут и ингредиентна структурна икономическа чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен икономически критерий, който е логическо
произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икономичес126
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки статут и ингредиентна структурна икономическа чувствителност и по
този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното в икономиката и (2) степените на структурната чувствителност на икономическите
предмети към външните въздействия.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа статичувствителност към понятието за икономически сенсистатипредмет* (economic
sensistatithing) (съкратено от сенситивностен статитен икономически
предмет – sensitivitical statited economic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната
ингредиентна икономическа статичувствителност* (primary ingrediental
economic statisensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна
структурна икономическа чувствителност* (primary ingrediental structural
economic sensitivity) и първичния ингредиентен икономически статут*
(primary ingrediental economic statute)]. От своя страна органическото
прилагане на ингредиентната икономическа статичувствителност към
понятието за сенсистатиикономика* (sensistatieconomy) (съкратено от
сенситивностна статитна икономика – sensitivitical statited economy)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности
според
органическата
ингредиентна
структурна
икономическа
статичувствителност* (organic ingrediental economic statisensitivity), която е
комбинация от органическата ингредиентна икономическа чувствителност* (organic ingrediental structural economic sensitivity) и органическия
ингредиентен икономически статут* (organic ingrediental economic statute)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икономическия сенсистатипредмет според
първичната ингредиентна икономическа статичувствителност

Първичен ингредиентен икономически статут

Първична
ингредиентна
икономическа
статичувствителност
(икономически
сенсистатипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икономическа чувствителност

Икономически
сенсипредмет

Икономически
фундпредмет

Икономически
конструпредмет

Икономически
статит
(икономически
статипредмет)
(статитен
икономически
предмет)

Икономически
сенсистатипредмет

Икономически
фундстатипредмет

Икономически
конструстатипредмет

Икономически
субект
(икономически
субстипредмет)
(субститивен
икономически
предмет)

Икономически
сенсисубстипредмет

Икономически
фундсубстипредмет

Икономически
конструсубстипредмет

Икономически
обект
(икономически
обтипредмет)
(обективен
икономически
предмет)

Икономически
сенсиобтипредмет

Икономически
фундобтипредмет

Икономически
конструобтипредмет

Икономически
обектоид
(икономически
обсипредмет)
(обситивен
икономически
предмет)

Икономически
сенсиобсипредмет

Икономически
фундобсипредмет

Икономически
конструобсипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономически
ревербат
(икономически
субтипредмет)
(субективен
икономически
предмет)

Икономически
сенсисубтипредмет
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Икономически
фундсубтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сенсистатиикономиката според органическата
ингредиентна икономическа статичувствителност

Органически ингредиентен икономически статут

Органическа
ингредиентна
икономическа
статичувствителност
(сенсистатиикономика)

Органическа ингредиентна структурна
икономическа чувствителност
Сенсиикономика

Фундикономика

Конструикономика

Статитна
икономика
(статиикономика)

Сенсистатиикономика

Фундстатиикономика

Конструстатиикономика

Субектна
икономика
(субстиикономика)

Сенсисубстиикономика

Фундсубстиикономика

Конструсубстиикономика

Обективна
икономика
(обтиикономика)

Сенсиобтиикономика

Фундобтиикономика

Конструобтиикономика

Обексивна
икономика
(обсиикономика)

Сенсиобсиикономика

Фундобсиикономика

Конструобсиикономика

Ревербатна
икономика
(субтиикономика)

Сенсисубтиикономика

Фундсубтиикономика

Конструсубтиикономика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА
СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
(ingrediental economic stratificationality) (ки) – във:
ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност (същото като ингредиентна същностна икономическа стратификационност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентна контетантна икономическа стратификационност (вж.
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти);
ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност (вж.
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти);
ингредиентна специдантна икономическа стратификационност (тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти);
ингредиентна специтантна икономическа стратификационност (вж.
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти);
ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност (същото като ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност);
ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност;
ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност (вж.
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти);
ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
(същото като ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност);
ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност (вж.
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти);
ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност (вж.
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти);
ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност;
ингредиентна същинностна икономическа стратификационност;
ингредиентна същностна икономическа стратификационност;
ингредиентна цендентална икономическа стратификационност (вж.
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти);
ингредиентна центитална икономическа стратификационност (вж.
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти).
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СУБСТАНЦИАЛНОСТ*
(ingrediental economic substantiality) (*) – първичен ингредиентен икономически
критерий, който разграничава икономическите предмети (в т.ч. и икономическите обекти, икономическите системи и икономическите ингредиенти)
според субстанциалната обобщеност на елементите, които ги образуват. Той е
една от разновидностите на ингредиентната икономическа обобщеност.
Първичното прилагане на ингредиентната икономическа субстанциалност към понятието за икономически субстопредмет поражда следните негови
разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икономическа субстанциалност* (primary ingrediental economic substantiality)]:
(1) икономически субстопредмет* (economic substothing) [съкратено от и
същото като субстанциалностен икономически предмет* (substantialitical
economic thing)] – общо понятие за разновидностите на икономическия предмет от гледна точка на ингредиентната икономическа субстанциалност; икономически предмет, конституиран в субстоикономиката;
(2) икономически агрепредмет* (economic aggrething) [съкратено от и
същото като агрегатен икономически предмет* (aggregate economic thing)] –
икономически предмет, когато той се разглежда като единно и сумарно цяло
от съставящите го по-нискообхватни частични или единични субстанциалнодефинирани общностни икономически предмети, все едно че е един единствен
и отделен икономически предмет (агрегатният икономически предмет е сумата
от претеглените съответни му разноименни (разнородни) икономически
предмети на съставящите агрегатния предмет по-нискообхватни субстанциално-дефинирани икономически предмети, като разнородните икономически
предмети са представени в множествения икономически предмет); икономически предмет, конституиран в агреикономиката;
(3) икономически плупредмет* (economic pluthing) [съкратено от и същото като множествен икономически предмет* (plural economic thing)] – икономически предмет, когато той се разглежда като като икономическо множество* (economic set) от съставящите го по-нискообхватни частични и единични икономически предмети; икономически предмет, конституиран в плуикономиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икономическа субстанциалност към понятието за субстоикономика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икономическа субстанциалност* (organic ingrediental economic substantiality)]:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) субстоикономика* (substoeconomy) [съкратено от и същото като субстанциалностна икономика* (substantialitical economy)] – общо понятие за
разновидностите на икономиката, породени от ингредиентната икономическа
субстанциалност; състои се от икономически субстопредмети (от субстанциалностни икономически предмети);
(2) агреикономика* (aggreeconomy) [съкратено от и същото като агрегатна икономика* (aggregate economy)] – икономика, която от гледна точка на
ингредиентната икономическа субстанциалност се състои от икономически
агрепредмети (от агрегатни икономически предмети);
(3) плуикономика* (plueconomy) [съкратено от и същото като множествена икономика* (plural economy)] – икономика, която от гледна точка на ингредиентната икономическа субстанциалност се състои от икономически
плупредмети (от множествени икономически предмети).
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до разгледания в тази
статия ингредиентен икономически критерий, са приложими по аналогия и
към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката
и техните производни.

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ* (ingrediental economic substantiality) (на икономическата система) (*) – икономически
критерий, по силата на който субстанциално-дефинираната общностна икономическа единица (вж. икономическа единица) се класифицира на: (1) агрегатна икономическа единица* (aggregate economic participant) – когато тя се
разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите я по-нискообхватни
частични или единични субстанциално-дефинирани икономически единици,
все едно че е една единствена и отделна икономическа единица (икономическият ингредиент на агрегатната икономическа единица е сума от претеглените
съответни му разноименни (разнородни) икономически ингредиенти на съставящите я по-нискообхватни субстанциално-дефинирани икономически единици, като последните са представени в множествената икономическа единица),
и (2) множествена икономическа единица* (plural economic participant) – когато тя се разглежда като като множество (вж. икономическо множество) от
съставящите я по-нискообхватни частични и единични икономически единици. Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност разновидности на агрегатната икономическа единица са агрегатната всеобща икономическа единица* (aggregate general economic participant), агрегатната
разнородна икономическа единица* (aggregate heterogeneous economic
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------participant) и агрегатната еднородна икономическа единица* (aggregate
homogeneous economic participant), съответно (според същия критерий) разновидности на множествената икономическа единица са множествената всеобща икономическа единица* (aggregate general economic participant), множествената разнородна икономическа единица* (aggregate heterogeneous
economic participant) и множествената еднородна икономическа единица*
(aggregate homogeneous economic participant). Агрегатната и множествената
единична икономическа единица са идентични с понятието за единична икономическа единица.
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до критерия на ингредиентната икономическа субстанциалност, са приложими по аналогия и към
икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката и
техните производни.

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИОННОСТ*
(ingrediental economic transformationality) (*) – свойство на икономическите
системи (наричани ингредиентни икономически системи) да трансформират
(да преобразуват) входните икономически ингредиенти в изходни икономически ингредиенти (това са двата типа икономически ингредиенти), както и обратното – да трансформират изходните във входни икономически ингредиенти; една от съставките на ингредиентната икономическа атрибутивност (вж.
икономическа ингредиентност). Специфично за това свойство е наличието на
икономическо преобразование, икономическо изображение, икономически оператор и икономическо съответствие.
При съвместното прилагане на ингредиентната икономическа трансформационност и ингредиентната икономическа обратимост (последната е единият от двата критерия на ингредиентната икономическа класифицируемост)
се конституират някои разновидности на ингредиентната икономическа трансформационност. Те са зададената ингредиентна икономическа трансформационност, началната ингредиентна икономическа трансформационност и
инверсната ингредиентна икономическа трансформационност. При съвместното прилагане на ингредиентната икономическа трасформацинност и ингредиентната икономическа абстрахируемост (последната е другият от двата
критерия на ингредиентната икономическа класифицируемост) се конституират други разновидности на ингредиентната икономическа трансформационност. Те са абстрактната ингредиентна икономическа трансформационност, конкретната ингредиентна икономическа трансформационност, субс134
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------танциалната ингредиентна икономическа трансформационност, ресурсносубстанциалната ингредиентна икономическа трансформационност, възпроизводствената ингредиентна икономическа трансформационност, стратификационната ингредиентна икономическа трансформационност, същностно-стратификационната ингредиентна икономическа трансформационност,
същностно-стратификационната възпроизводствена ингредиентна икономическа трансформационност и други.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
ингредиентната икономическа трансформационност се конституират още и
съответстващите й понятия за ингредиентна консуматорска трансформационност* (ingrediental consumptionary transformationality), ингредиентна
стопанска
трансформационност*
(ingrediental
protoeconomic
transformationality), ингредиентна пазарно-икономическа трансформационност* (ingrediental marketly-economic transformationality) и ингредиентна финансово-пазарно-икономическа
трансформационност*
(ingrediental
financially-marketly-economic transformationality). Общо за всички тях е понятието за ингредиентна поддържаща трансформационност* (ingrediental
sustenance /sustaining/ transformationality) (за ингредиентна трансформационност при поддържането).
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИОННОСТ
(ingrediental economic transformationality) (ки) – във:
абстрактна ингредиентна икономическа трансформационност;
възпроизводствена ингредиентна икономическа трансформационност;
зададена ингредиентна икономическа трансформационност;
инверсна ингредиентна икономическа трансформационност;
ингредиентна икономическа трансформационност;
конкретна ингредиентна икономическа трансформационност;
начална ингредиентна икономическа трансформационност;
ресурсно-субстанциална ингредиентна икономическа трансформационност;
стратификационна ингредиентна икономическа трансформационност;
субстанциална ингредиентна икономическа трансформационност;
същностно-стратификационната възпроизводствена ингредиентна икономическа трансформационност;
същностно-стратификационната ингредиентна икономическа трансформационност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (ingrediental economic
function) (*) – икономическа функция (икономическо изображение) (в качеството й на еднозначна икономическа функция), която под въздействието на икономическия ингредиентор (на ингредиентния икономически оператор) F на
някаква ингредиентна икономическа система съпоставя на нейния икономическия ингредор X (вход на системата и аргумент на функцията) единствен
икономически ингредер Y (изход на системата и значение на функцията), означаван с F(X). Затова нейна конкретна реализация може да бъде означена като Y
= F(X). Когато икономическият ингредор A е икономически вектор от ингредори X =(X1, X2, …, Xm), тогава Y = F(X1, X2, …, Xm), където m е броят на икономическите ингредори (икономическите аргументи). В по-общ случай B също е
икономически вектор Y =(Y1, Y2, …, Yn), където n е броят на икономическите
ингредeри. Тогава (Y1, Y2, …, Yn) = F(X1, X2, …, Xm). Производствената икономическа функция е една от разновидностите на ингредиентната икономическа
функция. Вж. динамична ингредиентна икономическа функция и степенна динамична ингредиентна икономическа функция.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (ingrediental economic
function) (ки) – във:
динамична ингредиентна икономическа функция;
зависеща от времето ингредиентна икономическа функция (същото като
динамична ингредиентна икономическа функция);
ингредиентна икономическа функция;
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция;
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция без неидентифицирани фактори;
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение;
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение без неидентифицирани фактори;
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение с неидентифицирани фактори;
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение с постоянни коефициенти на еластичност;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение с постоянни коефициенти на еластичност и без неидентифицирани фактори;
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение с постоянни коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори;
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение с променливи коефициенти на еластичност;
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение с променливи коефициенти на еластичност и без неидентифицирани фактори;
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение с променливи коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори;
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста;
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста без неидентифицирани фактори;
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с неидентифицирани фактори;
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с постоянни коефициенти на еластичност;
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с постоянни коефициенти на еластичност и без
неидентифицирани фактори;
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с постоянни коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори;
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност;
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност и без
неидентифицирани фактори;
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност и с
неидентифицирани фактори;
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция с неидентифицирани фактори;
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция с постоянни коефициенти на еластичност;
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция с постоянни коефициенти на еластичност и без неидентифицирани фактори;
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция с постоянни коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори;
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция с променливи коефициенти на еластичност;
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция с променливи коефициенти на еластичност и без неидентифицирани
фактори;
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция с променливи коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори;
система от степенни динамични ингредиентни икономически функции;
система от степенни динамични ингредиентни икономически функции в
обемно изражение;
система от степенни динамични ингредиентни икономически функции в
обемно изражение с постоянни коефициенти на еластичност;
система от степенни динамични ингредиентни икономически функции в
обемно изражение с променливи коефициенти на еластичност;
система от степенни динамични ингредиентни икономически функции в
темпове на прираста;
система от степенни динамични ингредиентни икономически функции в
темпове на прираста с постоянни коефициенти на еластичност;
система от степенни динамични ингредиентни икономически функции в
темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност;
система от степенни динамични ингредиентни икономически функции с
постоянни коефициенти на еластичност;
система от степенни динамични ингредиентни икономически функции с
променливи коефициенти на еластичност;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------степенна динамична ингредиентна икономическа функция без неидентифицирани фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение без неидентифицирани фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение с постоянни коефициенти на еластичност;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение с постоянни коефициенти на еластичност и без неидентифицирани
фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение с постоянни коефициенти на еластичност и с неидентифицирани
фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение с променливи коефициенти на еластичност;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение с променливи коефициенти на еластичност и без неидентифицирани
фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение с променливи коефициенти на еластичност и с неидентифицирани
фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста без неидентифицирани фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста с неидентифицирани фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста с постоянни коефициенти на еластичност;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста с постоянни коефициенти на еластичност и без неидентифицирани
фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста с постоянни коефициенти на еластичност и с неидентифицирани
фактори;
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста с променливи коефициенти на еластичност;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста с променливи коефициенти на еластичност и без неидентифицирани фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста с променливи коефициенти на еластичност и с неидентифицирани
фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция с неидентифицирани фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция с постоянни
коефициенти на еластичност;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция с постоянни
коефициенти на еластичност и без неидентифицирани фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция с постоянни
коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция с променливи
коефициенти на еластичност;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция с променливи
коефициенти на еластичност и без неидентифицирани фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция с променливи
коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
в обемно изражение;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
в обемно изражение с неидентифицирани фактори;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
в обемно изражение с постоянни коефициенти на еластичност;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
в обемно изражение с постоянни коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
в обемно изражение с променливи коефициенти на еластичност;
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
в обемно изражение с променливи коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
в темпове на прираста;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
в темпове на прираста с неидентифицирани фактори;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
в темпове на прираста с постоянни коефициенти на еластичност;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
в темпове на прираста с постоянни коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
с неидентифицирани фактори;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
с постоянни коефициенти на еластичност;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
с постоянни коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
с променливи коефициенти на еластичност;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
с променливи коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ БЕЗ НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ ФАКТОРИ (ingrediental economic function without unidentified
factors) (ки) – във:
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция без неидентифицирани фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция без неидентифицирани фактори.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ В ОБЕМНО ИЗРАЖЕНИЕ (quantity ingrediental economic function) (ки) – във:
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение;
система от степенни динамични ингредиентни икономически функции в
обемно изражение;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
в обемно изражение.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ В ОБЕМНО ИЗРАЖЕНИЕ БЕЗ НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ ФАКТОРИ (quantity ingrediental
economic function without unidentified factors) (ки) – във:
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение без неидентифицирани фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение без неидентифицирани фактори.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ В ОБЕМНО ИЗРАЖЕНИЕ С НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ ФАКТОРИ (quantity ingrediental
economic function with unidentified factors) (ки) – във:
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение с неидентифицирани фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение с неидентифицирани фактори;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
в обемно изражение с неидентифицирани фактори.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ В ОБЕМНО ИЗРАЖЕНИЕ С ПОСТОЯННИ КОЕФИЦИЕНТИ НА ЕЛАСТИЧНОСТ
(quantity ingrediental economic function with constant elasticity coefficients) (ки) –
във:
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение с постоянни коефициенти на еластичност;
система от степенни динамични ингредиентни икономически функции в
обемно изражение с постоянни коефициенти на еластичност;
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение с постоянни коефициенти на еластичност;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
в обемно изражение с постоянни коефициенти на еластичност.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ В ОБЕМНО ИЗРАЖЕНИЕ С ПОСТОЯННИ КОЕФИЦИЕНТИ НА ЕЛАСТИЧНОСТ И БЕЗ
НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ ФАКТОРИ (quantity ingrediental economic function
with constant elasticity coefficients and without unidentified factors) (ки) – във:
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение с постоянни коефициенти на еластичност и без неидентифицирани фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение с постоянни коефициенти на еластичност и без неидентифицирани
фактори.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ В ОБЕМНО ИЗРАЖЕНИЕ С ПОСТОЯННИ КОЕФИЦИЕНТИ НА ЕЛАСТИЧНОСТ И С
НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ ФАКТОРИ (quantity ingrediental economic function
with constant elasticity coefficients and with unidentified factors) (ки) – във:
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение с постоянни коефициенти на еластичност и със неидентифицирани фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение с постоянни коефициенти на еластичност и с неидентифицирани
фактори;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
в обемно изражение с постоянни коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ В ОБЕМНО ИЗРАЖЕНИЕ С ПРОМЕНЛИВИ КОЕФИЦИЕНТИ НА ЕЛАСТИЧНОСТ
(quantity ingrediental economic function with variable elasticity coefficients) (ки) –
във:
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение с променливи коефициенти на еластичност;
система от степенни динамични ингредиентни икономически функции в
обемно изражение с променливи коефициенти на еластичност;
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение с променливи коефициенти на еластичност;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
в обемно изражение с променливи коефициенти на еластичност.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ В ОБЕМНО ИЗРАЖЕНИЕ С ПРОМЕНЛИВИ КОЕФИЦИЕНТИ НА ЕЛАСТИЧНОСТ И
БЕЗ НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ ФАКТОРИ (quantity ingrediental economic
function with variable elasticity coefficients and without unidentified factors) (ки) –
във:
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение с променливи коефициенти на еластичност и без неидентифицирани фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение с променливи коефициенти на еластичност и без неидентифицирани
фактори.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ В ОБЕМНО ИЗРАЖЕНИЕ С ПРОМЕНЛИВИ КОЕФИЦИЕНТИ НА ЕЛАСТИЧНОСТ И С
НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ ФАКТОРИ (quantity ingrediental economic function
with variable elasticity coefficients and with unidentified factors) (ки) – във:
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение с променливи коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в обемно изражение с променливи коефициенти на еластичност и с неидентифицирани
фактори;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
в обемно изражение с променливи коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ В ТЕМПОВЕ НА
ПРИРАСТА (rate-of-grouth ingrediental economic function) (ки) – във:
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста;
система от степенни динамични ингредиентни икономически функции в
темпове на прираста;
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
в темпове на прираста.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ В ТЕМПОВЕ НА
ПРИРАСТА БЕЗ НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ ФАКТОРИ (rate-of-grouth
ingrediental economic function without unidentified factors) (ки) – във:
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста без неидентифицирани фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста без неидентифицирани фактори.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ В ТЕМПОВЕ НА
ПРИРАСТА С НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ ФАКТОРИ (rate-of-grouth quantity
ingrediental economic function with unidentified factors) (ки) – във:
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с неидентифицирани фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста с неидентифицирани фактори;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
в темпове на прираста с неидентифицирани фактори.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ В ТЕМПОВЕ НА
ПРИРАСТА С ПОСТОЯННИ КОЕФИЦИЕНТИ НА ЕЛАСТИЧНОСТ
(rate-of-grouth ingrediental economic function with constant elasticity coefficients)
(ки) – във:
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с постоянни коефициенти на еластичност;
система от степенни динамични ингредиентни икономически функции в
темпове на прираста с постоянни коефициенти на еластичност;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста с постоянни коефициенти на еластичност;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
в темпове на прираста с постоянни коефициенти на еластичност.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ В ТЕМПОВЕ НА
ПРИРАСТА С ПОСТОЯННИ КОЕФИЦИЕНТИ НА ЕЛАСТИЧНОСТ И
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------БЕЗ НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ ФАКТОРИ (rate-of-grouth ingrediental
economic function with constant elasticity coefficients and without unidentified factors) (ки) – във:
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с постоянни коефициенти на еластичност и без
неидентифицирани фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста с постоянни коефициенти на еластичност и без неидентифицирани
фактори.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ В ТЕМПОВЕ НА
ПРИРАСТА С ПОСТОЯННИ КОЕФИЦИЕНТИ НА ЕЛАСТИЧНОСТ И
С НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ ФАКТОРИ (rate-of-grouth ingrediental economic
function with constant elasticity coefficients and with unidentified factors) (ки) –
във:
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с постоянни коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста с постоянни коефициенти на еластичност и с неидентифицирани
фактори;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
в темпове на прираста с постоянни коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ В ТЕМПОВЕ НА
ПРИРАСТА С ПРОМЕНЛИВИ КОЕФИЦИЕНТИ НА ЕЛАСТИЧНОСТ
(rate-of-grouth ingrediental economic function with variable elasticity coefficients)
(ки) – във:
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност;
система от степенни динамични ингредиентни икономически функции в
темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста с променливи коефициенти на еластичност;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ В ТЕМПОВЕ НА
ПРИРАСТА С ПРОМЕНЛИВИ КОЕФИЦИЕНТИ НА ЕЛАСТИЧНОСТ И
БЕЗ НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ ФАКТОРИ (rate-of-grouth ingrediental
economic function with variable elasticity coefficients and without unidentified factors) (ки) – във:
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност и без
неидентифицирани фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста с променливи коефициенти на еластичност и без неидентифицирани фактори.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ В ТЕМПОВЕ НА
ПРИРАСТА С ПРОМЕНЛИВИ КОЕФИЦИЕНТИ НА ЕЛАСТИЧНОСТ И
С НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ ФАКТОРИ (rate-of-grouth ingrediental economic
function with variable elasticity coefficients and with unidentified factors) (ки) –
във:
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност и с
неидентифицирани фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста с променливи коефициенти на еластичност и с неидентифицирани
фактори;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
в темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ ФАКТОРИ (ingrediental economic function with unidentified factors)
(ки) – във:
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция с неидентифицирани фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция с неидентифицирани фактори;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
с неидентифицирани фактори.

147

874

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С ПОСТОЯННИ КОЕФИЦИЕНТИ НА ЕЛАСТИЧНОСТ (ingrediental economic function with
constant elasticity coefficients) (ки) – във:
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция с постоянни коефициенти на еластичност;
система от степенни динамични ингредиентни икономически функции с
постоянни коефициенти на еластичност;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция с постоянни
коефициенти на еластичност;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
с постоянни коефициенти на еластичност.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С ПОСТОЯННИ КОЕФИЦИЕНТИ НА ЕЛАСТИЧНОСТ И БЕЗ НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ
ФАКТОРИ (ingrediental economic function with constant elasticity coefficients
and without unidentified factors) (ки) – във:
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция с постоянни коефициенти на еластичност и без неидентифицирани фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция с постоянни
коефициенти на еластичност и без неидентифицирани фактори.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С ПОСТОЯННИ КОЕФИЦИЕНТИ НА ЕЛАСТИЧНОСТ И С НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ ФАКТОРИ (ingrediental economic function with constant elasticity coefficients and
with unidentified factors) (ки) – във:
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция с постоянни коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция с постоянни
коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
с постоянни коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С ПРОМЕНЛИВИ
КОЕФИЦИЕНТИ НА ЕЛАСТИЧНОСТ (ingrediental economic function with
variable elasticity coefficients) (ки) – във:
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция с променливи коефициенти на еластичност;
система от степенни динамични ингредиентни икономически функции с
променливи коефициенти на еластичност;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция с променливи
коефициенти на еластичност;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
с променливи коефициенти на еластичност.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С ПРОМЕНЛИВИ
КОЕФИЦИЕНТИ НА ЕЛАСТИЧНОСТ И БЕЗ НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ
ФАКТОРИ (ingrediental economic function with variable elasticity coefficients
and without unidentified factors) (ки) – във:
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция с променливи коефициенти на еластичност и без неидентифицирани
фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция с променливи
коефициенти на еластичност и без неидентифицирани фактори.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С ПРОМЕНЛИВИ
КОЕФИЦИЕНТИ НА ЕЛАСТИЧНОСТ И С НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ
ФАКТОРИ (ingrediental economic function with variable elasticity coefficients
and with unidentified factors) (ки) – във:
нехомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция с променливи коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори;
степенна динамична ингредиентна икономическа функция с променливи
коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори;
хомогенностна степенна динамична ингредиентна икономическа функция
с променливи коефициенти на еластичност и с неидентифицирани фактори.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (ingrediental
economic sensitivity) – същото като икономическа чувствителност.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (ingrediental
economic sensitivity) (ки) – във:
ингредиентна икономическа чувствителност (същото като икономическа
чувствителност);
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентна структурна икономическа чувствителност.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ГЕНЕРАТИВНОСТ*
(ingrediental ecorenomic generativity) (*) – първичен ингредиентен икореномически критерий (вж. икореномическа ингредиентност), според който икореномическите предмети (в т.ч. и икореномическите обекти, икореномическите системи и икореномическите ингредиенти) се класифицират според
мястото, което заемат във взаимоотношението между частта (наречена образувател) и цялото (наречено образувание или още генерат) във икореномиката
(вж. част и цяло в икономиката). Ингредиентната икореномическа генеративност е частен случай на ингредиентната икофорномическа генеративност.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа генеративност към понятието за икореномически генерпредмет поражда следните негови разновидности [т.е. според първичната ингредиентна икореномическа
генеративност* (primary ingrediental ecorenomic generativity)]:
(1) генерооитен икореномически предмет* (generooitic ecorenomic thing)
[същото като икореномически генерпредмет* (ecorenomic generthing) и като
икореномически генерооит* (ecorenomic generooite)] [в т.ч. генерооитен икореномически обект* (generooitic ecorenomic object), генерооитна икореномическа система* (generooitic ecorenomic system), генерооитен икореномически ингредиент* (generooitic ecorenomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за
разновидностите на икореномическия предмет от гледна точка на ингредиентната икореномическа генеративност (т.е. общо понятие за генероинтния икореномически предмет и генероатния икореномически предмет); той показва
наличието на икореномическа генеративност; икореномически предмет, конституиран в генерикореномиката;
(2) генероинтен икореномически предмет* (generointic ecorenomic thing)
[същото като икореномически генеропредмет* (ecorenomic generothing) и като икореномически генероинт* (ecorenomic generoint)] [в т.ч. генероинтен
икореномически обект* (generointic ecorenomic object), генероинтна икореномическа система* (generointic ecorenomic system), генероинтен икореномически ингредиент* (generointic ecorenomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за генероeнтния икореномически предмет и генероитния икореномически
предмет; той показва наличието на икореномическа генероинтност (последното същото като икореномическа образувателност); икореномически предмет,
конституиран в генероикореномиката;
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) генероентен икореномически предмет* (generoentic ecorenomic thing)
[същото като икореномически генерепредмет* (ecorenomic generething), като
икореномически генероент* (ecorenomic generoent) и като икореномически
обазувател] [в т.ч. генероентен икореномически обект* (generoentic
ecorenomic object), генероентна икореномическа система* (generoentic
ecorenomic system), генероентен икореномически ингредиент* (generoentic
ecorenomic ingredient) и т.н.] – икореномически предмет, който е съставна част,
страна, момент, компонент, елемент и т.н. на друг икореномически предмет,
наречен генероитен икореномически предмет; той показва наличието на икореномическа генероентност; икореномически предмет, конституиран в генереикореномиката;
(4) генероитен икореномически предмет* (generoitic ecorenomic thing)
[същото като икореномически генерипредмет* (ecorenomic generithing), като
икореномически генероит* (ecorenomic generoite) и като икореномическо
обазувание или икореномически генерат] [в т.ч. генероитен икореномически обект* (generoitic ecorenomic object), генероитна икореномическа система* (generoitic ecorenomic system), генероитен икореномически ингредиент*
(generoitic ecorenomic ingredient) и т.н.] – икореномически предмет, който е
икореномическо обраувание съставено от части, страни, момени, компоненти,
елементи и т.н., наречени генероентни икореномически предмети; той показва
наличието на икореномическа генероитност; икореномически предмет, конституиран в генериикореномиката;
(5) генероатен икореномически предмет* (generoatic ecorenomic thing)
[същото като икореномически генерапредмет* (ecorenomic generathing) и като икореномически генероат* (ecorenomic generoat)] [в т.ч. генероатен икореномически обект* (generoatic ecorenomic object), генероатна икореномическа система* (generoatic ecorenomic system), генероатен икореномически
ингредиент* (generoatic ecorenomic ingredient) и т.н.] – икореномически предмет, който е множеството от генероентни икореномически предмети, образуващи даден генероитен икореномически предмет; той показва наличието на
икореономическа генероатност; икореномически предмет, конституиран в генераикореномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икореномическа генеративност към понятието за генерикореномика поражда следните негови разновидности [т.е. според органическата ингредиентна икореномическа генеративост* (organic ingrediental ecorenomic generativity)]:
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) генерикореномика* (generecorenomy) (съкратено от и същото като генерооитна икореномика – generooitic ecorenomy) – общо понятие за разновидностите на икореномиката от гледна точка на ингредиентната икореномическа генеративност; икореномика, съставена от генерооитни икореномически предмети;
(2) генероикореномика* (generoecorenomy) (съкратено от и същото като
генероинтна икореномика – generointic ecorenomy) – общо понятие за генереикореномика и генериикореномика; икореномика, съставена от генероинтни
икореномически предмети;
(3) генереикореномика* (genereecorenomy) (съкратено от и същото като
генероентна икореномика – generoentic ecorenomy) – икореномика, съставена
от генероентни икореномически предмети;
(4) генериикореномика* (generiecorenomy) (съкратено от и същото като
генероитна икореномика – generoitic ecorenomy) – икореномика, съставена от
генероитни икореномически предмети;
(5) генераикореномика* (generaecorenomy) (съкратено от и същото като
генероатна икореномика – generoatic ecorenomy) – икореномика, съставена
от генероатни икореномически предмети.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРДИЗЮНКТИВНОСТ*
(ingrediental ecorenomic generdisjunctivity) [същото като ингредиентна икореномическа генеративностна дизюнктивност и съкратено от ингредиентна
икореномическа генеративност (генеративност – същото като образувателност) и ингредиентна икореномическа дизюнктивност) (дизюнктивност –
същото като събирателна обединеност)] (*) – вторичен ингредиентен
икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от
първичните критерии ингредиентна икореномическа генеративност и
ингредиентна икореномическа дизюнктивност и по този начин разграничава
съвместно (1) икореномическите предмети според мястото, което заемат във
взаимоотношението между частта и цялото (вж. част и цяло в икономиката) и
(2) икореномическите предмети според начина, по който се обединяват в
прехода от частното към общото, и според ролята, която в зависимост от това
имат
във
функционирането
на
икореномиката.
Ингредиентната
икореномическа генердизюнктивност е частен случай на ингредиентната
икофорномическа генердизюнктивност.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа генердизюнктивност към понятието за икореномически генердизюнктпредмет*
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(ecorenomic generdisjuncthing) (съкратено от генеративностен дизюнктивностен икореномически предмет – generativitical disjunctivitical ecorenomic
thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности
според първичната ингредиентна икореномическа генердизюнктивност*
(primary ingrediental ecorenomic generdisjunctivity), която е комбинация от първичната ингредиентна икореномическа генеративност* (primary
ingrediental ecorenomic generativity) и първичната ингредиентна икореномическа дизюнктивност* (primary ingrediental ecorenomic disjunctivity)]. От своя
страна органическото прилагане на ингредиентната икореномическа генердизюнктивност
към
понятието
за
генердизюнктикореномика*
(generdisjunctecorenomy) (съкратено от генеративностна дизюнктивностна
икореномика – generativitical disjunctivitical ecorenomy) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата
ингредиентна икореномическа генердизюнктивност* (organic ingrediental
ecorenomic generdisjunctivity), която е комбинация от органическата ингредиентна икореномическа генеративност* (organic ingrediental ecorenomic generativity) и органическата ингредиентна икореномическа дизюнктивност*
(organic ingrediental ecorenomic disjunctivity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия генердизюнктпредмет според
първичната ингредиентна икореномическа генердизюнктивност

Първична ингредиентна икореномическа дизюнктивност

Първична
Първична ингредиентна икореномическа
ингредиентна
генеративност
икореномическа
генердизюнктИкорено- Икорено- Икорено- Икорено- Икоренотивност
мически
мически
мически
мически
мически
(икореномически
генергенерогенерегенеригенерагенердизюнктпредмет
предмет
предмет
предмет
предмет
предмет)

Икореномически
дизюнктпредмет

Икореномически
генердизюнктпредмет
(дизпредмет;
дизюнктоит)

Икореномически
генеродизюнктпредмет
(дизопредмет;
дизюнктинт)

Икореномически
генередизюнктпредмет
(дизепредмет;
дизюнктент)

Икореномически
генеридизюнктпредмет
(дизипредмет;
дизюнктит)

Икореномически
генерадизюнктпредмет
(дизапредмет;
дизюнктат)

Икореномически
холистпредмет

Икореномически
генерхолистпредмет
(холитпредмет;
холистоит)

Икореномически
генерохолистпредмет
(холитопредмет;
холистинт)

Икореномически
генерехолистпредмет
(холитепредмет;
холистент)

Икореномически
генерихолистпредмет
(холитипредмет;
холистит)

Икореномически
генерахолистпредмет
(холитапредмет;
холистат)

Икореномически
генероинститпредмет
(инстопредмет;
институинт)

Икореномически
генереинститпредмет
(инстепредмет;
институент;
институиращ
предмет)

Икореномически
генериинститпредмет
(инстипредмет;
институит;
институиран
предмет)

Икореномически
генераинститпредмет
(инстапредмет;
институат)

Икореномически
инститпредмет

Икореномически
генеринститпредмет
(инстпредмет;
институоит)
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Икореномически
органитпредмет

Икореномически
генерорганитпредмет
(оргпредмет;
органооит)

Икореномически
генероорганитпредмет
(оргопредмет;
органоинт)

Икореномически
генереорганитпредмет
(оргепредмет;
органоент;
организиращ
предмет)

Икореномически
генериорганитпредмет
(оргипредмет;
органоит;
организиран
предмет;
органически
предмет)

Икореномически
генераорганитпредмет
(оргапредмет;
органоат)

Икореномически
генероконститпредмет
(констопредмет;
конституинт)

Икореномически
генереконститпредмет
(констепредмет;
конституент;
конституиращ
предмет)

Икореномически
генериконститпредмет
(констипредмет;
конституит;
конституиран
предмет)

Икореномически
генераконститпредмет
(констапредмет;
конституат)

Икореномически
конститпредмет

Икореномически
генерконститпредмет
(констпредмет;
конституоит)

Икореномически
имхолистпредмет

ИкореноИкореноИкореноИкореноИкореномически
мически
мически
мически
мически
генергенерогенерегенеригенераимхолист- имхолист- имхолист- имхолист- имхолистпредмет
предмет
предмет
предмет
предмет
(имхолит- (имхолито- (имхолите- (имхолити- (имхолитапредмет;
предмет;
предмет;
предмет;
предмет;
имхолисимхолисимхолисимхолисимхолистоит)
тинт)
тент)
тит)
тат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на генердизюнктикореномика според органическата
ингредиентна икореномическа генердизюнктивност

Органическа ингредиентна икореномическа дизюнктивност

Органическа
ингредиентна
икореномическа
генердизюнкттивност
(генердизюнктикореномика)

Органическа ингредиентна икореномическа
генеративност
Генерикореномика

Генероикореномика

Генереикореномика

Генериикореномика

Генераикореномика

Дизюнктикореномика

Генердизюнктикореномика
(дизикореномика)

Генеродизюнктикореномика
(дизоикореномика)

Генередизюнктикореномика
(дизеикореномика)

Генеридизюнктикореномика
(дизиикореномика)

Генерадизюнктикореномика
(дизаикореномика)

Холистикореномика

Генерхолистикореномика
(холитикореномика)

Генерохолистикореномика
(холитоикореномика)

Генерехолистикореномика
(холитеикореномика)

Генерихолистикореномика
(холитиикореномика)

Генерахолистикореномика
(холитаикореномика)

Инститикореномика

Генеринститикореномика
(инстикореномика)

Генероинститикореномика
(инстоикореномика)

Генереинститикореномика
(инстеикореномика)

Генериинститикореномика
(инстиикореномика)

Генераинститикореномика
(инстаикореномика)

Органитикореномика

Генерорганитикореномика
(оргикореномика)

Генероорганитикореномика
(оргоикореномика)

Генереорганитикорен
номика
(оргеикореномика)

Генериорганитикореномика
(оргиикореномика)

Генераорганитикореномика
(оргаикореномика)
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Конститикореномика

Генерконститикореномика
(констикореномика)

Имхолистикореномика

Генеримхолистикореномика
(имхолитикореномика)

Генероконститикореномика
(констоикореномика)

Генереконститикореномика
(констеикореномика)

Генериконститикореномика
(констиикореномика)

Генераконститикореномика
(констаикореномика)

ГенероГенереГенериГенераимхолист- имхолист- имхолист- имхолистикореикореикореикоренономика
номика
номика
мика
(имхолито- (имхолите- (имхолити- (имхолитаикореикореикореикореномика)
номика)
номика)
номика)

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ДИЗЮНКТИВНОСТ*
(ingrediental ecorenomic disjunctivity) (*) – първичен ингредиентен икореномически критерий (вж. икореномическа ингредиентност), според който икореномическите предмети (в т.ч. и икореномическите обекти, икореномическите системи и икореномическите ингредиенти) се класифицират според
начина, по който те се обединяват в прехода от частното към общото, и според
ролята, която в зависимост от това имат във функционирането на икореномиката. Ингредиентната икореномическа дизюнктивност е частен случай на ингредиентната икофорномическа дизюнктивност.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа дизюнктивност към понятието за икореномически дизюнктпредмет поражда следните
негови разновидности [т.е. според първичната ингредиентна икореномическа дизюнктивност* (primary ingrediental ecorenomic disjunctivity)]:
(1) дюзинктивностен икореномически предмет* (disjunctivitical
ecorenomic thing) [същото като икореномически дизюнктпредмет*
(ecorenomic disjunctthing) и като икореномически дюзинктит* (ecorenomic
disjunctite)] [в т.ч. дюзинктивностен икореномически обект* (disjunctivitical
ecorenomic object), дюзинктивностна икореномическа система* (disjunctivitical ecorenomic system), дюзинктивностен икореномически ингредиент*
(disjunctivitical ecorenomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновидностите на икореномическия предмет от гледна точка на ингредиентната икореномическа дизюнктивност (т.е. общо понятие за холистичностния икореномически предмет и имхолистичностния икореномически предмет); той показва
8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------наличието на икореномическа дизюнктивност; икореномически предмет, конституиран в дизюнктикореномиката;
(2) цялостностен /холистичностен/ икореномически предмет*
(wholeness ecorenomic thing) [същото като икореномически холистпредмет*
(ecorenomic wholestthing) и като икореномически холистит* (ecorenomic
wholestite)] [в т.ч. цялостностен /холистичностен/ икореномически обект*
(wholeness ecorenomic object), цялостностна /холистичностна/ икореномическа
система*
(wholeness
ecorenomic
system),
цялостностен
/холистичностен/ икореномически ингредиент* (wholeness ecorenomic
ingredient) и т.н.] – икореномически предмет, който показва начина, по който
цялостностните икореномически предмети (притежаващи свойството на цялостност, на емерджентност) се образуват в прехода от частното към общото
(вж. цялостност на икономическата система); общо понятие за институционалностния икореномически предмет, организационностния икореномически
предмет и конституционностния икореномически предмет; икореномически
предмет, конституиран в холистикореномиката;
(3) институционалностен икореномически предмет* (institutionalitic
ecorenomic thing) [същото като икореномически инститпредмет*
(ecorenomic institthing) и като икореномически инститит* (ecorenomic institite)] [в т.ч. институционалностен икореномически обект* (institutionalitic ecorenomic object), институционалностна икореномическа система*
(institutionalitic ecorenomic system), институционалностен икореномически
ингредиент* (institutionalitic ecorenomic ingredient) и т.н.] – икореномически
предмет, който показва начина, по който икореномическата институция (която
е цялостностен икореномически предмет и представлява система от основни
икореномически правила) се образува в прехода от частното към общото;
икореномически предмет, конституиран в инститикореномиката;
(4) организационалностен икореномически предмет* (organizationalitic
ecorenomic thing) [същото като икореномически органитпредмет*
(ecorenomic organitthing) и като икореномически органит* (ecorenomic organite)] [в т.ч. организационалностен икореномически обект* (organizationalitic
ecorenomic object), организационалностна икореномическа система* (organizationalitic ecorenomic system), организационалностен икореномически
ингредиент* (organizationalitic ecorenomic ingredient) и т.н.] – икореномически
предмет, който показва начина, по който икореномическата организация (която е цялостностен икореномически предмет и представлява система от основни икореномически закономерности) се образува в прехода от частното към
9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------общото (като икореномическата организация се разглежда като съчетание на
икономическа институция и икономическа конституция); икореномически
предмет, конституиран в органитикореномиката;
(5) конституционалностен икореномически предмет* (constitutionalitic
ecorenomic thing) [същото като икореномически конститпредмет*
(ecorenomic constitthing) и като икореномически конститит* (ecorenomic
constitite)] [в т.ч. конституционалностен икореномически обект* (constitutionalitic ecorenomic object), конституционалностна икореномическа система* (constitutionalitic ecorenomic system), конституционалностен икореномически ингредиент* (constitutionalitic ecorenomic ingredient) и т.н.] – икореномически предмет, който показва начина, по който икореномическата конституция (която е цялостностен икореномически предмет и представлява система от основни икореномически зависимости) се образува в прехода от частното към общото; икореномически предмет, конституиран в конститикореномиката;
(6) нецялостностен /нехолистичностен/ икореномически предмет*
(imwholeness ecorenomic thing) [същото като икореномически имхолистпредмет* (ecorenomic imwholestthing) и като икореномически имхолистит*
(ecorenomic imwholestite)] [в т.ч. нецялостностен /нехолистичностен/ икореномически обект* (imwholeness ecorenomic object), нецялостностна
/нехолистичностна/ икореномическа система* (imwholeness ecorenomic
system), нецялостностен /холистичностен/ неикореномически ингредиент* (imwholeness ecorenomic ingredient) и т.н.] – икореномически предмет,
който показва начина, по който нецялостностните икореномически предмети
(не притежаващи свойството на цялостност, на емерджентност; т.е. представляващи обикновена съвкупност от своите части) се образуват в прехода от частното към общото (вж. цялостност на икономическата система); икореномически предмет, конституиран в имхолистикореномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икореномическа дизюнктивност към понятието за дизюнктикореномика поражда следните негови разновидности [т.е. според органическата ингредиентна икореномическа
дизюнктивност* (organic ingrediental ecorenomic disjunctivity)]:
(1) дизюнктикореномика* (disjunctecorenomy) (съкратено от и същото
като дюзинктивностна икореномика – disjunctivitical ecorenomy) – общо понятие за разновидностите на икореномиката от гледна точка на ингредиентната икореномическа дизюнктивност; икореномика, съставена от дизюнктивностни икореномически предмети;
10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) холистикореномика* (wholestecorenomy) (съкратено от и същото като
холистичностна /цялостностна/ икореномика – wholeness ecorenomy) –
общо понятие за инститикореномика, органитикореномика и конститикореномика; икореномика, съставена от холистичностни /цялостностни/ икореномически предмети;
(3) инститикореномика* (institecorenomy) (съкратено от и същото като
институционалностна икореномика – institutionalitic ecorenomy) – икореномика, съставена от институционалностни икореномически предмети;
(4) органитикореномика* (organitecorenomy) (съкратено от и същото като
организационалностна икореномика – organizationalitic ecorenomy) – икореномика, съставена от организационалностни икореномически предмети;
(5) конститикореномика* (constitecorenomy) (съкратено от и същото като конституционалностна икореномика – constitutionalitic ecorenomy) –
икореномика, съставена от конституционалностни икореномически предмети;
(6) имхолистикореномика* (imwholestecorenomy) (съкратено от и същото
като имхолистичностна /нецялостностна/ икореномика – imwholeness
ecorenomy) – икореномика, съставена от имхолистичностни /нецялостностни/
икореномически предмети.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ДИППРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental ecorenomic deeppriority) (същото като ингредиентна икореномическа дълбочинна приоритетност и съкратено от ингредиентна икореномическа дълбочина и ингредиентна икореномическа приоритетност) (*) –
вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икореномическа
дълбочина и ингредиентна икореномическа приоритетност и по този начин
разграничава съвместно (1) икореномическите предмети според мястото, което
заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на икореномиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина)
и (2) степените на приоритетност на икореномическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от икореномическия субект. Ингредиентната икореномическа дипприоритетност е частен случай на ингредиентната икофорномическа дипприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа дипприоритетност към понятието за икореномически дипприопредмет* (ecorenomic
deeppriothing) (съкратено от дълбочинен приоритетностен икореномически
предмет – deepness prioritical ecorenomic thing) поражда неговите разно11
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------видности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномическа дипприоритетност* (primary ingrediental ecorenomic
deeppriority), която е комбинация от първичната ингредиентна икореномическа дълбочина* (primary ingrediental ecorenomic deepness) и първичната ингредиентна икореномическа приоритетност* (primary ingrediental
ecorenomic priority)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икореномическа дипприоритетност към понятието за дипприоикореномика* (deepprioecorenomy) (съкратено от дълбочинна приоритетностна
икореномика – deepness prioritical ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икореномическа дипприоритетност* (organic ingrediental ecorenomic
deeppriority), която е комбинация от органическата ингредиентна икореномическа дълбочина* (organic ingrediental ecorenomic deepness) и органическата ингредиентна икореномическа приоритетност* (organic ingrediental
ecorenomic priority)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия дипприопредмет според
първичната ингредиентна икореномическа дипприоритетност

Първична ингредиентна
икореномическа дълбочина

Първична
ингредиентна
икореномическа
диприоритетност
(икореномически
дипприопредмет)

Първична ингредиентна
икореномическа приоритетност
Икореномически
приопредмет

Икореномически
типопредмет

Икореномически
копредмет

Икореномически
диппредмет

Икореномически
дипприопредмет

Икореномически
диптипопредмет

Икореномически
дипкопредмет

Икореномически
инспредмет

Икореномически
инсприопредмет

Икореномически
инстипопредмет

Икореномически
инскопредмет

Икореномически
специпредмет

Икореномически
специприопредмет

Икореномически
специтипопредмет

Икореномически
специкопредмет

Икореномически
аутспредмет

Икореномически
аутсприопредмет

Икореномически
аутстипопредмет

Икореномически
аутскопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипприоикореномиката според органическата
ингредиентна икореномическа дипприоритетност

Органическа ингредиентна
икореномическа дълбочина

Органическа
ингредиентна
икореномическа
диприоритетност
(диприоикореномика)

Органическа ингредиентна
икореномическа приоритетност
Приоикореномика

Типоикореномика

Коикореномика

Дипикореномика

Дипприоикореномика

Диптипоикореномика

Дипкоикореномика

Инсикореномика

Инсприоикореномика

Инстипоикореномика

Инскоикореномика

Специикореномика

Специприоикореномика

Специтипоикореномика

Специкоикореномика

Аутсикореномика

Аутсприоикореномика

Аутстипоикореномика

Аутскоикореномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДИПРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecorenomic deepresolventness) (същото като ингредиентна икореномическа дълбочинна разрешителност и съкратено от ингредиентна икореномическа дълбочина и ингредиентна разрешаваща икореномическа способност) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икореномическа дълбочина и ингредиентна разрешаваща икореномическа способност и по този начин разграничава съвместно (1) икореномическите предмети
според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и
външната страна на икореномиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина) и (2) степените на подробност в структурирането на
икореномическите предмети и на техните разновидности. Ингредиентната
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическа дипразрешителност е частен случай на ингредиентната
икофорномическа дипразрешителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа дипразрешителност към понятието за икореномически дипрезопредмет* (ecorenomic
deepresothing) (съкратено от дълбочинен разрешаващ икореномически предмет – deepness resolving ecorenomic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
икореномическа дипразрешителност* (primary ingrediental ecorenomic
deepresolventness), която е комбинация от първичната ингредиентна икореномическа дълбочина* (primary ingrediental ecorenomic deepness) и първичната ингредиентна разрешаваща икореномическа способност* (primary
ingrediental resolving ecorenomic power)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икореномическа дипразрешителност към понятието за дипрезоикореномика* (deepresoecorenomy) (съкратено от дълбочинна
разрешаваща икореномика – deepness resolving ecorenomy) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата
ингредиентна икореномическа дипразрешителност* (organic ingrediental
ecorenomic deepresolventness), която е комбинация от органическата ингредиентна икореномическа дълбочина* (organic ingrediental ecorenomic deepness)
и органическата ингредиентна разрешаваща икореномическа способност*
(organic ingrediental resolving ecorenomic power)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия дипрезопредмет според
първичната ингредиентна икореномическа дипразрешителност

Първична ингредиентна
икореномическа дълбочина

Първична
ингредиентна
икореномическа
дипразрешителност
(икореномически
дипрезопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща икореномическа
способност
Икореномически
резопредмет

Икореномически
тенпредмет

Икореномически
ексопредмет

Икореномически
диппредмет

Икореномически
дипрезопредмет

Икореномически
диптенпредмет

Икореномически
дипексопредмет

Икореномически
инспредмет

Икореномически
инсрезопредмет

Икореномически
инстенпредмет

Икореномически
инсексопредмет

Икореномически
специпредмет

Икореномически
специрезопредмет

Икореномически
специтенпредмет

Икореномически
специексопредмет

Икореномически
аутспредмет

Икореномически
аутсрезопредмет

Икореномически
аутстенпредмет

Икореномически
аутсексопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипрезоикореномиката според органическата
ингредиентна икореномическа дипразрешителност

Органическа ингредиентна
икореномическа дълбочина

Органическа
ингредиентна
икореномическа
дипразрешителност
(дипрезоикореномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща икореномическа
способност
Резоикореномика

Теникореномика

Ексоикореномика

Дипикореномика

Дипрезоикореномика

Диптеникореномика

Дипексоикореномика

Инсикореномика

Инсрезоикореномика

Инстеникореномика

Инсексоикореномика

Специикореномика

Специрезоикореномика

Специтеникореномика

Специексоикореномика

Аутсикореномика

Аутсрезоикореномика

Аутстеникореномика

Аутсексоикореномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДИПЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecorenomic deepsensitivity) (същото като ингредиентна икореномическа дълбочинна чувствителност и съкратено от ингредиентна икореномическа дълбочина и ингредиентна структурна икореномическа чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е
логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна
икореномическа дълбочина и ингредиентна структурна икореномическа чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1) икореномическите
предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на икореномиката и на нейните разновидности
(което е разположение в дълбочина) и (2) степените на структурната чувствителност на икореномическите предмети към външните въздействия. Ингредиентната икореномическа дипчувствителност е частен случай на ингредиентната икофорномическа дипчувствителност.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа дипчувствителност към понятието за икореномически дипсенсипредмет* (ecorenomic
deepsensithing) (съкратено от дълбочинен сенситивностен икореномически
предмет – deepness sensitivitical ecorenomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномическа дипчувствителност* (primary ingrediental ecorenomic
deepsensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна икореномическа дълбочина* (primary ingrediental ecorenomic deepness) и първичната
ингредиентна структурна икореномическа чувствителност* (primary
ingrediental structural ecorenomic sensitivity)]. От своя страна органическото
прилагане на ингредиентната икореномическа дипчувствителност към понятието за дипсенсиикореномика* (deepsensiecorenomy) (съкратено от дълбочинна сенситивностна икореномика – deepness sensitivitical ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според
органическата ингредиентна икореномическа дипчувствителност*
(organic ingrediental ecorenomic deepsensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна икореномическа дълбочина* (organic ingrediental
ecorenomic deepness) и органическата ингредиентна структурна икореномическа чувствителност* (organic ingrediental structural ecorenomic
sensitivity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия дипсенсипредмет според
първичната ингредиентна икореномическа дипчувствителност

Първична ингредиентна
икореномическа дълбочина

Първична
ингредиентна
икореномическа
дипчувствителност
(икореномически
дипсенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икореномическа чувствителност
Икореномически
сенсипредмет

Икореномически
фундпредмет

Икореномически
конструпредмет

Икореномически
диппредмет

Икореномически
дипсенсипредмет

Икореномически
дипфундпредмет

Икореномически
дипконструпредмет

Икореномически
инспредмет

Икореномически
инссенсипредмет

Икореномически
инсфундпредмет

Икореномически
инсконструпредмет

Икореномически
специпредмет

Икореномически
специсенсипредмет

Икореномически
специфундпредмет

Икореномически
специконструпредмет

Икореномически
аутспредмет

Икореномически
аутссенсипредмет

Икореномически
аутсфундпредмет

Икореномически
аутсконструпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипсенсиикореномиката според органическата
ингредиентна икореномическа дипчувствителност

Органическа ингредиентна
икореномическа дълбочина

Органическа
ингредиентна
икореномическа
дипчувствителност
(дипсенсиикореномика)

Органическа ингредиентна структурна
икореномическа чувствителност
Сенсиикореномика

Фундикореномика

Конструикореномика

Дипикореномика

Дипсенсиикореномика

Дипфундикореномика

Дипконструикореномика

Инсикореномика

Инссенсиикореномика

Инсфундикореномика

Инсконструикореномика

Специикореномика

Специсенсиикореномика

Специфундикореномика

Специконструикореномика

Аутсикореномика

Аутссенсиикореномика

Аутсфундикореномика

Аутсконструикореномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДЪЛБОЧИНА* (ingrediental
ecorenomic deepness) (*) – първичен ингредиентен икореномически критерий,
който разграничава икореномическите предмети (в т.ч. и икореномическите обекти, икореномическите системи и икореномическите ингредиенти)
според мястото, което те заемат във взаимоотношението между вътрешната и
външната страна на икореномиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина). Той е една от разновидностите на ингредиентното
икореномическо разположение. Ингредиентната икореномическа дълбочина е
частен случай на ингредиентната икофорномическа дълбочина.
Органическото прилагане на ингредиентната икореномическа дълбочина към понятието за дипикореномика поражда следните негови разновидности
[т.е. разновидности според органическата ингредиентна икореномическа
дълбочина* (organic ingrediental ecorenomic deepness)]:
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) дипикореномика* (deepecorenomy) [съкратено от и същото като дълбочинна икореномика* (deepness ecorenomy)] – общо понятие за разновидностите на дипикореномиката от гледна точка на ингредиентното икореномическа дълбочина;
(2) инсикореномика* (insecorenomy) [същото като инсайдерна
/вътрешна/ икореномика* (inside ecorenomy)] – диалектическо понятие за дипикореномика, която е вътрешната страна (дълбочинната страна) на дадена
обособена икореномика (на дадена икореномическа система) и която въздейства върху околната (външната) среда опосрествано чрез своята външна
страна (респ. чрез външната страна на обособената икореномика, на обособената система); значими нейни разновидности са икореномическата същност,
икореномическото съдържание и икореномическата субстранция;
(3) специикореномика* (speciecorenomy) [същото като специална
/особена/ икореномика* (special ecorenomy)] – диалектическо понятие за дипикореномика, която е особената страна (преобразуваща страна) на дадена
обособена икореномика (на дадена икореномическа система) и която взаимодейства с вътрешната и външната страна на системата (с инсикореномиката и с
аутсикореномиката); тя се състои от отделни компоненти на двете страни,
между които има взаимодействие и взаимно проникване и съдейства за трансикоремирането на инсикореномиката в аутсикореномика;
(4) аутсикореномика* (outsecorenomy) [същото като аутсайдерна
/въшна/ икореномика* (outside ecorenomy)] – диалектическо понятие за дипикореномика, която е външната страна (повърхностната страна) на дадена обособена икореномика (на дадена икореномическа система) и която въздейства
върху околната (външната) среда непосредствено; значими нейни разновидности са икореномическото явление, икореномическата икорема и икореномическата суперстанта.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа дълбочина
към понятието за икореномически диппредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномическа дълбочина* (primary ingrediental ecorenomic deepness)]:
(1) икореномически диппредмет* (ecorenomic deepthing) [съкратено от и
същото като дълбочинен икореномически предмет* (deepness ecorenomic
thing)] – общо понятие за разновидностите на икореномическия диппредмет от
гледна точка на ингредиентната икореномическа дълбочина;
(2) икореномически инспредмет* (ecorenomic insthing) [съкратено от и
същото като инсайдерен /вътрешен/ икореномически предмет* (inside
21
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic thing)] – икореномически предмет, конституиран в инсикореномиката;
(3) икореномически специпредмет* (ecorenomic specithing) [съкратено от
и същото като специален /особен/ икореномически предмет* (special
ecorenomic thing)] – икореномически предмет, конституиран в специикореномиката;
(4) икореномически аутспредмет* (ecorenomic outsthing) [съкратено от и
същото като аутсайдерен /външен/ икореномически предмет* (outside
ecorenomic thing)] – икореномически предмет, конституиран в аутсикореномиката.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗРЯЛОСТ* (ingrediental икореnomic ripeness) (*) – първичен ингредиентен икореномически критерий, който според степента на зрялост на икореномиката [и на нейните разновидности
(както и на икореномическите предмети и на техните разновидности)] разграничава (вж. периоди и етапи на субномиката) следните нейни части (и
едновременно с това разновидности):
(1) неразвита част (или още примитивна част) на икореномиката (като общо понятие на нейните производни и разновидности), наречена икореприномика (икореprinomy) [съкратено от и същото като примитивна икореномика*
(primitive икореnomy)] – тя съдържа само задължителните за нейната определеност фази на възпроизводството, без да включва следващи, по-висши възпроизводствени фази (които по-висши фази от своя страна формират развитата
част на икореномиката); тези задължителни възпроизводствени фази са икореномическото потребление, икореномическото производство и икореномическото разпределение;
(2) развита част на икореномиката (като общо понятие на нейните производни и разновидности), наречена икоредевеномика (икореdevenomy) [съкратено от и същото като развита икореномика* (developed икореnomy)] – тя съдържа само по-висшите възпроизводствени фази, стоящи след и извън задължителните за нейната определеност фази на възпроизводството (които задължителни фази от своя страна формират примитивната част на икореномиката); такива по-висши възпроизводствени фази са икореномическата размяна
и финансовата размяна.
Общото понятие за икореприномиката и икоредевеномиката е риикореномиката* (riикореnomy) [съкратено от и същото като зрелостна икореномика* (ripeness икореnomy)]. Обединението на икореприномиката и икореде22
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------веномиката образува икореномиката в нейната цялост. Ингредиентната икореномическа зрялост е частен случай на ингредиентната форномическа зрялост. Конституирането на понятията за риикореномика, икореприномика и
икоредевеномика е резултат от органическото прилагане на ингредиентната
икореномическа зрялост [т.е. според органическата ингредиентна икореномическа зрялост* (organic ingrediental икореnomic ripeness)].
На горната класификация, изведна въз основа на ингредиентната икореномическа зрялост, отговаря съответна класификация, получена в резултат на
нейното първично прилагане към понятието за риикореномически предмет
[т.е. според първичната ингредиентна икореномическа зрялост* (primary
ingrediental икореnomic ripeness)]:
(1) Риикореномически предмет* (riикореnomic thing) – общо понятие за
икореприномически предмет и икоредевеномически предмет;
(2) Икореприномически предмет* (икореprinomic thing) – икореномически предмет, конституиран в условията на икореприномиката;
(2) Икоредевеномически предмет* (икореdevenomic thing) – икореномически предмет, конституиран в условията на икоредевеномиката.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЛОКАПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental ecorenomic locapriority) (същото като ингредиентна икореномическа локалностна приоритетност и съкратено от ингредиентно икореномическо разположение и ингредиентна икореномическа приоритетност)
(*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо
произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентно икореномическо разположение и ингредиентна икореномическа приоритетност и по
този начин разграничава съвместно (1) икономическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното
пространство на икореномиката и на нейните разновидности и (2) степените
на приоритетност на икореномическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от икореномическия субект. Затова едни от
нейните разновидности са ингредиентната икореномическа позиприоритетност и ингредиентната икореномическа дипприоритетност. Ингредиентната икореномическа локаприоритетност е частен случай на ингредиентната
икофорномическа локаприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа локаприоритетност към понятието за икореномически локаприопредмет*
(ecorenomic locapriothing) (съкратено от локален приоритетностен икорено23
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически предмет – local prioritical ecorenomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната
ингредиентна икореномическа локаприоритетност* (primary ingrediental
ecorenomic locapriority), която е комбинация от първичното ингредиентно
икореномическо разположение* (primary ingrediental ecorenomic location) и
първичната ингредиентна икореномическа приоритетност* (primary
ingrediental ecorenomic priority)]. Икореномическият локаприопредмет е общо
понятие за икореномическия позиприопредмет и икореномическия дипприопредмет. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икореномическа локаприоритетност към понятието за локаприоикореномика*
(locaprioecorenomy) (съкратено от локална приоритетностна икореномика –
local prioritical ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл.
2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икореномическа
локаприоритетност* (organic ingrediental ecorenomic locapriority), която е
комбинация от органическото ингредиентно икореномическо разположение* (organic ingrediental ecorenomic location) и органическата ингредиентна
икореномическа приоритетност* (organic ingrediental ecorenomic priority)].
Локаприоикореномиката е общо понятие за позиприоикореномиката и дипприоикореномиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия локаприопредмет според
първичната ингредиентна икореномическа локаприоритетност

Първично ингредиентно
икореномическо разположение

Първична
ингредиентна
икореномическа
локаприопритетност
(икореномически
локаприопредмет)

Първична ингредиентна
икореномическа приоритетност
Икореномически
приопредмет

Икореномически
типопредмет

Икореномически
копредмет

Икореномически
локапредмет

Икореномически
локаприопредмет

Икореномически
локатипопредмет

Икореномически
локакопредмет

Икореномически
интерпредмет

Икореномически
интерприопредмет

Икореномически
интертипопредмет

Икореномически
интеркопредмет

Икореномически
медипредмет

Икореномически
медиприопредмет

Икореномически
медитипопредмет

Икореномически
медикопредмет

Икореномически
екстерпредмет

Икореномически
екстерприопредмет

Икореномически
екстертипопредмет

Икореномически
екстеркопредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локаприоикореномиката според органическата
ингредиентна икореномическа локаприоритетност

Органическо
ингредиентно
икореномическо разположение

Органическа
ингредиентна
икореномическа
локаприопритетност
(локаприоикореномика)

Органическа ингредиентна
икореномическа приоритетност
Приоикореномика

Типоикореномика

Коикореномика

Локаикореномика

Локаприоикореномика

Локатипоикореномика

Локакоикореномика

Интерикореномика

Интерприоикореномика

Интертипоикореномика

Интеркоикореномика

Медиикореномика

Медиприоикореномика

Медитипоикореномика

Медикоикореномика

Екстерикореномика

Екстерприоикореномика

Екстертипоикореномика

Екстеркоикореномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЛОКАРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecorenomic locaresolventness) (същото като ингредиентна икореномическа локалностна разрешителност и съкратено от ингредиентно
икореномическо разположение и ингредиентна разрешаваща икореномическа способност) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий,
който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентно икореномическо разположение и ингредиентна разрешаваща икореномическа способност и по този начин разграничава съвместно (1) икономическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между
вътрешното и външното пространство на икореномиката и на нейните разновидности и (2) степените на подробност в структурирането на икореномическите предмети и на техните разновидности. Затова едни от нейните разновидности са ингредиентната икореномическа позиразрешителност и ингредиентната икореномическа дипразрешителност. Ингредиентната икореномическа локаразрешителност е частен случай на ингредиентната икофорномическа локаразрешителност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа локаразрешителност към понятието за икореномически локарезопредмет* (ecorenomic
locaresothing) (съкратено от локален разрешаващ икореномически предмет –
local resolving ecorenomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномическа локаразрешителност* (primary ingrediental ecorenomic locaresolventness),
която е комбинация от първичното ингредиентно икореномическо разположение* (primary ingrediental ecorenomic location) и първичната ингредиентна разрешаваща икореномическа способност* (primary ingrediental
resolving ecorenomic power)]. Икореномическият локарезопредмет е общо понятие за икореномическия позирезопредмет и икореномическия дипрезопредмет. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икореномическа локаразрешителност към понятието за локарезоикореномика*
(locaresoecorenomy) (съкратено от локална разрешаваща икореномика – local
resolving ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е.
разновидности според органическата ингредиентна икореномическа локаразрешителност* (organic ingrediental ecorenomic locaresolventness), която е
комбинация от органическото ингредиентно икореномическо разположение* (organic ingrediental ecorenomic location) и органическата ингредиентна
разрешаваща икореномическа способност* (organic ingrediental resolving
ecorenomic power)]. Локарезоикореномиката е общо понятие за позирезоикореномиката и дипрезоикореномиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия локарезопредмет според
първичната ингредиентна икореномическа локаразрешителност

Първично ингредиентно
икореномическо разположение

Първична
ингредиентна
икореномическа
локаразрешителност
(икореномически
локарезопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща икореномическа
способност
Икореномически
резопредмет

Икореномически
тенпредмет

Икореномически
ексопредмет

Икореномически
локапредмет

Икореномически
локарезопредмет

Икореномически
локатенпредмет

Икореномически
локаексопредмет

Икореномически
интерпредмет

Икореномически
интеррезопредмет

Икореномически
интертенпредмет

Икореномически
интерексопредмет

Икореномически
медипредмет

Икореномически
медирезопредмет

Икореномически
медитенпредмет

Икореномически
медиексопредмет

Икореномически
екстерпредмет

Икореномически
екстеррезопредмет

Икореномически
екстертенпредмет

Икореномически
екстерексопредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локарезоикореномиката според органическата
ингредиентна икореномическа локаразрешителност

Органическо ингредиентно
икореномическо
разположение

Органическа
ингредиентна
икореномическа
локаразрешителност
(локарезоикореномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща икореномическа
способност
Резоикореномика

Теникореномика

Ексоикореномика

Локаикореномика

Локарезоикореномика

Локатеникореномика

Локаексоикореномика

Интерикореномика

Интеррезоикореномика

Интертеникореномика

Интерексоикореномика

Медиикореномика

Медирезоикореномика

Медитеникореномика

Медиексоикореномика

Екстерикореномика

Екстеррезоикореномика

Екстертеникореномика

Екстерексоикореномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЛОКАЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecorenomic locasensitivity) (същото като ингредиентна икореномическа локалностна чувствителност и съкратено от ингредиентно икореномическо разположение и ингредиентна структурна икореномическа
чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий,
който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентно икореномическо разположение и ингредиентна структурна икореномическа чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1) икореномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението
между вътрешното и външното пространство на икореномиката и на нейните
разновидности и (2) степените на структурната чувствителност на икореномическите предмети към външните въздействия. Затова едни от нейните разновидности са ингредиентната икореномическа позичувствителност и ингреди29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ентната икореномическа дипчувствителност. Ингредиентната икореномическа локачувствителност е частен случай на ингредиентната икофорномическа локачувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа локачувствителност към понятието за икореномически локасенсипредмет*
(ecorenomic locasensithing) (съкратено от локален сенситивностен икореномически предмет – local sensitivitical ecorenomic thing) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномическа локачувствителност* (primary ingrediental
ecorenomic locasensitivity), която е комбинация от първичното ингредиентно
структурна икореномическо разположение* (primary ingrediental structural
ecorenomic location) и първичната ингредиентна икореномическа чувствителност* (primary ingrediental ecorenomic sensitivity)]. Икореномическият локасенсипредмет е общо понятие за икореномическия позисенсипредмет и икореномическия дипсенсипредмет. От своя страна органическото прилагане на
ингредиентната икореномическа локачувствителност към понятието за локасенсиикореномика* (locasensiecorenomy) (съкратено от локална сенситивностна икореномика – local sensitivitical ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икореномическа локачувствителност* (organic ingrediental
ecorenomic locasensitivity), която е комбинация от органическото ингредиентно икореномическо разположение* (organic ingrediental ecorenomic location)
и органическата ингредиентна структурна икореномическа чувствителност* (organic ingrediental structural ecorenomic sensitivity)]. Локасенсиикореномиката е общо понятие за позисенсиикореномиката и дипсенсиикореномиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия локасенсипредмет според
първичната ингредиентна икореномическа локачувствителност

Първично ингредиентно
икореномическо разположение

Първична
ингредиентна
икореномическа
локачувствителност
(икореномически
локасенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икореномическа чувствителност
Икореномически
сенсипредмет

Икореномически
фундпредмет

Икореномически
конструпредмет

Икореномически
локапредмет

Икореномически
локасенсипредмет

Икореномически
локафундпредмет

Икореномически
локаконструпредмет

Икореномически
интерпредмет

Икореномически
интерсенсипредмет

Икореномически
интерфундпредмет

Икореномически
интерконструпредмет

Икореномически
медипредмет

Икореномически
медисенсипредмет

Икореномически
медифундпредмет

Икореномически
медиконструпредмет

Икореномически
екстерпредмет

Икореномически
екстерсенсипредмет

Икореномически
екстерфундпредмет

Икореномически
екстерконструпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локасенсиикореномиката според органическата
ингредиентна икореномическа локачувствителност

Органическо ингредиентно
икореномическо
разположение

Органическа
ингредиентна
икореномическа
локачувствителност
(локасенсиикореномика)

Органическа ингредиентна структурна
икореномическа чувствителност
Сенсиикореномика

Фундикореномика

Конструикореномика

Локаикореномика

Локасенсиикореномика

Локафундикореномика

Локаконструикореномика

Интерикореномика

Интерсенсиикореномика

Интерфундикореномика

Интерконструикореномика

Медиикореномика

Медисенсиикореномика

Медифундикореномика

Медиконструикореномика

Екстерикореномика

Екстерсенсиикореномика

Екстерфундикореномика

Екстерконструикореномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ* (ingrediental
ecorenomic generalizedness) (*) – ингредиентен икореномически критерий от
голяма степен на общност, при която икореномическите предмети (в т.ч. и
икореномическите обекти, икореномическите системи, икореномическите ингредиенти и т.н.) се класифицират съобразно с полето (схващано интуитивно) на тяхното конституиране, съществуване и действие във икореномическото пространство* (ecorenomic space). На ингредиентната икореномическа обобщеност отговаря понятието за обобщен икореномически предмет*
(generalized ecorenomic thing) [същото като икореномически обопредмет*
(ecorenomic gething)]. Ингредиентната икореномическа обобщеност е общо
понятие на съвкупност от изходни и комбинирани ингредиентни икореномически критерии, представени по-долу.

32

909

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изходни ингредиентни икореномически критерии
Към изходните ингредиентни икореномически критерии на ингредиентната икореномическа обобщеност (имащи качеството на първични ингредиентни
икореномически критерии) се числят (1) ингредиентната икореномическа субстанциалност* (ingrediental ecorenomic substantiality), (2) ингредиентната
субстанциална икореномическа обхватност* (ingrediental substantial
ecorenomic rangeness), (3) ингредиентната икореномическа общностност*
(ingrediental ecorenomic combinatonarity), (4) ингредиентната общностна икореномическа обхватност* (ingrediental communitical ecorenomic rangeness), (5)
ингредиентната икореномическа равнищност* (ingrediental ecorenomic
levelness), (6) ингредиентната икореномическа обхватност* (ingrediental
ecorenomic rangeness).
I. Ингредиентната икореномическа субстанциалност* (ingrediental
ecorenomic substantiality) е ингредиентен икореномически критерий, по силата
на който субстанциално-дефинираният общностен икореномически предмет (в
т.ч. и икореномическия обект, икореномическата система, икореномическия
ингредиент и т.н.), наречен (1) субстанциалностен икореномически предмет* (substantialitical ecorenomic thing) [същото като икореномически субстопредмет* (ecorenomic substothing)] се класифицира на: (2) агрегатен икореномически предмет* (aggregate ecorenomic thing) [същото като икореномически агрепредмет* (ecorenomic aggrething)] – когато той се разглежда като
единно и сумарно цяло от съставящите го по-нискообхватни частични или
единични субстанциално-дефинирани общностни икореномически предмети,
все едно че е един единствен и отделен икореномически предмет (агрегатният
икореномически предмет е сумата от претеглените съответни му разноименни
(разнородни) икореномически предмети на съставящите агрегатния предмет
по-нискообхватни субстанциално-дефинирани икореномически предмети, като
разнородните икореномически предмети са представени в множествения икореномически предмет); (3) множествен икореномически предмет* (plural
ecorenomic thing) [същото като икореномически плупредмет* (ecorenomic
pluthing)] – когато той се разглежда като като икореномическо множество*
(ecorenomic set) от съставящите го по-нискообхватни частични и единични
икореномически предмети. Тази класификация е резултат от първичното
прилагане на ингредиентната икореномическа субстанциалност, т.е. на първичната ингредиентна икореномическа субстанциалност* (primary ingrediental ecorenomic substantiality).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------На субстанциалностния, агрегатния и множествения икореномически
предмет съответстват органическите понятия за (1) субстанциалностна
икореномика* (substantialitical ecorenomy) [същото като субстоикореномика*
(substoecorenomy)], (2) агрегатна икореномика* (aggregate ecorenomiy) [същото като агреикореномика* (aggreecorenomy)] и (3) множествена икореномика* (plural ecorenomy) [същото като плуикореномика* (pluecorenomy)]. Тази
класификация е резултат от органическото прилагане на ингредиентната
икореномическа субстанциалност, т.е. на органическата ингредиентна икореномическа
субстанциалност*
(organic
ingrediental
ecorenomic
substantiality).
Според първичната интерпретация на ингредиентната субстанциална
икореномическа обхватност разновидности на агрегатния икореномически
предмет са агрегатният всеобщ икореномически предмет* (aggregate general
ecorenomic thing) [същото като икореномически агредженипредмет*
(ecorenomic aggregenithing)], агрегатният разнороден икореномически предмет* (aggregate heterogeneous ecorenomic thing) [същото като икореномически
агрехетеропредмет* (ecorenomic aggreheterothing)] и агрегатният еднороден
икореномически предмет* (aggregate homogeneous ecorenomic thing) [същото
като икореномически агрехомопредмет* (ecorenomic aggrehomothing)]. Съответно според същия критерий разновидности на множествения икореномическа предмет са множественият всеобщ икореномически предмет* (plural
general ecorenomic thing) [същото като икореномически плудженипредмет*
(ecorenomic plugenithing)], множественият разнороден икореномически
предмет* (plural heterogeneous ecorenomic thing) [същото като икореномически плухетеропредмет* (ecorenomic pluheterothing)] и множественият еднороден икореномически предмет* (plural homogeneous ecorenomic thing) [същото като икореномически плухомопредмет* (ecorenomic pluhomothing)].
Агрегатният и множественият еднороден икореномически предмет са идентични с понятието за еднороден икореномически предмет.
При органическата интерпретация на горните позиции съответстват
следните понятия. Според ингредиентната субстанциална икореномическа
обхватност разновидности на агрегатната икореномика са агрегатната всеобща икореномика* (aggregate general ecorenomy) [същото като агреджениикореномика* (aggregeniecorenomy)], агрегатната разнородна икореномика*
(aggregate heterogeneous ecorenomy) [същото като агрехетероикореномика*
(aggreheteroecorenomy)] и агрегатната еднородна икореномика* (aggregate
homogeneous
ecorenomy)
[същото
като
агрехомоикореномика*
34
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(aggrehomoecorenomy)]. Съответно според същия критерий разновидности на
множествения икореномика са множествената всеобща икореномика*
(plural
general
ecorenomy)[същото
като
плуджениикореномика*
(plugeniecorenomy)], множествената разнородена икореномика* (plural
heterogeneous
ecorenomy)
[същото
като
плухетероикореномика*
(pluheteroecorenomy)] и множествената еднородна икореномика* (plural
homogeneous
ecorenomy)
[същото
като
плухомоикореномика*
(pluhomoecorenomy). Агрегатната и множествената еднородна икореномика са
идентични с понятието за еднородна икореномика.
II. Ингредиентната субстанциална икореномическа обхватност*
(ingrediental substantial ecorenomic rangeness) (тя е един от критериите на ингредиентната икореномическа класифицируемост) е ингредиентен икореномически критерий, по силата на който икореномическите предмети (в т.ч.
и икореномическите обекти, икореномическите системи, икореномическитеингредиенти и т.н.) се класифицират в зависимост от това на какъв субстанциален обхват те съответстват. Този критерий предполага, че икореномическите предмети от по-широкия субстанциален обхват на обобщеност са множество от съответствуващите икореномическите предмети от по-тесния обхват
на обобщеност (за разлика от ингредиентната икореномическа равнищност,
където икореномическите предмети от по-горно равнище на обобщеност са
суми от съответствуващите им по качество икореномически предмети от пониско равнище на обобщеност). Ингредиентната субстанциална икореномическа обхватност се означава още като ингредиентна икореномическа консистентност* (ingrediental ecorenomic consistentness).
Общото субстанциално понятие за ингредиентната субстанциална икореномическа обхватност е (1) консистентностният икореномически предмет* (consistentness ecorenomic thing) [същото като икореномически консипредмет* (ecorenomic consithing)]. Според нея разновидности на икореномическия консипредмет са: (2) еднороден икореномически предмет*
(homogeneous ecorenomic thing) [същото като икореномически хомопредмет*
(ecorenomic homothing)] – когато той се състои от едносубстанциални (еднородни) икореномически предмети (например от икореномически продукти или
производствени икореномически фактори от определен вид) в даден общностен обхват; (3) разнороден икореномически предмет* (heterogeneous
ecorenomic thing) [същото като икореномически хетеропредмет* (ecorenomic
heterothing)] – когато той се състои от неедносубстанциални (нееднородни)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически предмети в даден общностен обхват; (4) всеобщ икореномически предмет* (general ecorenomic thing) [същото като икореномически
дженипредмет* (ecorenomic genithing)] – когато той се състои от всички неедносубстанциални (нееднородни) икореномически предмети в даден общностен обхват. В случай че всички икореномически предмети в дадена икореномическа област са едносубстанциални (еднородни) [т.е. че няма неедносубстанциални (нееднородни) икореномически предмети], тогава е налице частен
случай, при който еднородният, разнородният и всеобщият икореномически
предмет се покриват (са идентични). Тази класификация е резултат от първичното прилагане на ингредиентната субстанциална икореномическа обхватност, т.е. на първичната ингредиентна субстанциална икореномическа
обхватност* (primary ingrediental substantial ecorenomic rangeness). Вж. ингредиентна икореномическа обхватност.
На консистентностия, еднородния, разнородния и всеобщия икореномически предмет съответстват органическите понятия за (1) консистентностна икореномика* (consistentness ecorenomy) [същото като консиикореномика*
(consiecorenomy)], (2) еднородна икореномика* (homogeneous ecorenomiy)
[същото като хомоикореномика* (homoecorenomy)], (3) разнородна икореномика* (heterogeneous ecorenomiy) [същото като хетероикореномика*
(heteroecorenomy)] и (4) всеобща икореномика* (general ecorenomy) [същото
като джениикореномика* (geniecorenomy)]. Тази класификация е резултат от
органическото прилагане на ингредиентната субстанциална икореномическа обхватност, т.е. на органическата ингредиентна субстанциална икореномическа обхватност* (organic ingrediental substantial ecorenomic rangeness).
Вж. ингредиентна икореномическа обхватност.
III. Ингредиентната икореномическа общностност* (ingrediental
ecorenomic combinationarity) е ингредиентен икореномически критерий, по силата на който институционално-дефинираният общностен икореномически
предмет (в т.ч. и икореномическия обект, икореномическата система, икореномическия ингредиент и т.н.), наречен (1) комбинаторностен икореномически предмет* (combinatonaritic ecorenomic thing) [същото като икореномически комбипредмет* (ecorenomic combithing)], се класифицира на: (2) съвкупен икореномически предмет* (joint ecorenomic thing) [същото като икореномически джоинтпредмет* (ecorenomic jointthing)] – когато той се разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите го по-нискообхватни групови или отделни институционално-дефинирани икореномически предмети,
36
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------все едно че е един единствен и отделен икореномически предмет (където отделните икореномически предмети на съвкупния икореномически предмет са
суми от съответните им едноименни (еднородни) икореномически предмети
на съставящите го по-нискообхватни институционално-дефинирани икореномически предмети, като последните са представени в съвкупностния икореномически предмет); (3) съвкупностен икореномически предмет* (totalitic
ecorenomic thing) [същото като икореномически тотипредмет* (ecorenomic
totithing)] – когато той се разглежда като като съвкупност от съставящите я понискообхватни групови и отделни икореномически предмети. Тази класификация е резултат от първичното прилагане на ингредиентната икореномическа общностност, т.е. на първичната ингредиентна икореномическа общностност* (primary ingrediental ecorenomic combinatonarity).
На общностностния, съвкупния и съвкупностния икореномически предмет
съответстват органическите понятия за (1) комбинаторностна икореномика* (combinatonaritic ecorenomy) [същото като комбиикореномика*
(combiecorenomy)], (2) съвкупна икореномика* (joint ecorenomy) [същото като
джоинтикореномика* (jointecorenomy)] и (3) съвкупностна икореномика*
(totalitic ecorenomy) [същото като тотиикореномика* (totiecorenomy)]. Тази
класификация е резултат от органическото прилагане на ингредиентната
икореномическа общностност, т.е. на органическата ингредиентна икореномическа общностност* (organic ingrediental ecorenomic combinationarity).
Според първичната интерпретация на ингредиентната общностна
икореномическа обхватност субстанциални разновидности на съвкупния
икореномически предмет са: (1) съвкупният обществен икореномически
предмет* (joint social ecorenomic thing) [същото като икореномически джоинтсоципредмет* (ecorenomic jointsocithing)], (2) съвкупният секторен икореномически предмет* (joint sectoral ecorenomic thing) [същото като икореномически джоинтсектипредмет* (ecorenomic jointsectithing)] и (3) съвкупният отделен икореномически предмет* (joint single ecorenomic thing) [същото
като
икореномически
джоинтсингълпредмет*
(ecorenomic
jointsinglething)] {в т.ч. (а) съвкупен индивидуален икореномически предмет*
(joint individual ecorenomic thing) [същото като икореномически джоинтиндипредмет* (ecorenomic jointindithing)], (б) съвкупен фирмен икореномически предмет* (joint firm ecorenomic thing) [същото като икореномически джоинтфирмпредмет* (ecorenomic jointfirmthing)] и (в) съвкупен отраслови
икореномически предмет* (joint bransh ecorenomic thing) [същото като икореномически джоинтбраншпредмет* (ecorenomic jointbranshthing)]}.
37
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съответно според същия критерий субстанциални разновидности на съвкупностния икореномически предмет са (1) съвкупностният обществен икореномически предмет* (totalitic social ecorenomic thing) [същото като икореномически тотисоципредмет* (ecorenomic totisocithing)], (2) съвкупностният секторен икореномически предмет* (totalitic sectoral ecorenomic thing)
[същото
като
икореномически
тотисектипредмет*
(ecorenomic
totisectithing)] и (3) съвкупностният отделен икореномически предмет*
(totalitic single ecorenomic thing) [същото като икореномически тотитсингълпредмет* (ecorenomic totisinglething)] {в т.ч. (а) съвкупностен индивидуален икореномически предмет* (totalitic individual ecorenomic thing) [същото
като икореномически тотииндипредмет* (ecorenomic totiindithing)], (б) съвкупностен фирмен икореномически предмет* (totalitic firm ecorenomic thing)
[същото
като
икореномически
тотифирмпредмет*
(ecorenomic
totifirmthing)] и (в) съвкупностен отраслови икореномически предмет*
(totalitic bransh ecorenomic thing) [същото като икореномически тотибраншпредмет* (ecorenomic totibranshthing)}. Съвкупният и съвкупностният отделен
икореномически предмет са идентични с понятието за отделен икореномически предмет.
При органическата интерпретация на горните позиции съответстват
следните понятия. Според ингредиентната общностна икореномическа обхватност разновидности на съвкупната икореномика са (1) съвкупната обществена икореномика* (joint social ecorenomy) [същото като джоинтсоциикореномика* (jointsociecorenomy)], (2) съвкупната секторна икореномика*
(joint sectoral ecorenomy) [същото като джоинтсектиикореномика*
(jointsectiecorenomy)] и (3) съвкупната отделна икореномика* (joint single
ecorenomy) [същото като джоинтсингъликореномика* (jointsingleecorenomy)]
{в т.ч. (а) съвкупна индивидуална икореномика* (joint individual ecorenomy)
[същото като джоинтиндиикореномика* (jointindiecorenomy)], (б) съвкупна
фирмена икореномика* (joint firm ecorenomic thing) [същото като джоинтфирмикореномика* (jointfirmecorenomy)] и (в) съвкупна отраслова икореномика* (joint bransh ecorenomy) [същото като джоинтбраншикореномика*
(jointbranshecorenomy)]}.
Съответно според същия критерий органически разновидности на съвкупностната икореномика са (1) съвкупностната обществена икореномика*
(totalitic social ecorenomy) [същото като тотисоциикореномика*
(totisociecorenomy)], (2) съвкупностната секторна икореномика* (totalitic
sectoral
ecorenomy)
[същото
като
тотисектиикореномика*
38
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(totisectiecorenomy)] и (3) съвкупностната отделна икореномика* (totalitic
single
ecorenomy)
[същото
като
тотисингъликореномика*
(totisingleecorenomy)] {в т.ч. (а) съвкупностна индивидуална икореномика*
(totalitic individual ecorenomy) [същото като тотииндиикореномика*
(totiindiecorenomy)], (б) съвкупностна фирмена икореномика* (totalitic firm
ecorenomy) [същото като тотифирмикореномика* (totifirmecorenomy)] и (в)
съвкупностна отраслова икореномика* (totalitic bransh ecorenomy) [същото
като тотибраншикореномика* (totibranshecorenomy)]}. Съвкупната и съвкупностната отделна икореномика са идентични с понятието за отделна икореномика.
IV. Ингредиентната общностна икореномическа обхватност*
(ingrediental communitical ecorenomic rangeness) (тя е един от критериите на
ингредиентната икореномическа класифицируемост) е ингредиентен икореномически критерий, по силата на който икореномическите предмети (в
т.ч. и икореномическите обекти, икореномическите системи, икореномическите ингредиенти и т.н.) се класифицират в зависимост от това на какъв общностен обхват на икореномическата организация на общественото производство
те съответстват. Този критерий предполага, че икореномическите предмети от
по-широкия общностен обхват на обобщеност са множество от съответствуващите им икореномически предмети от по-тесния обхват на обобщеност (за
разлика от ингредиентната икореномическа равнищност, където икореномическите предмети от по-горно равнище на обобщеност са суми от съответствуващите им по качество икореномически предмети от по-ниско равнище на
обобщеност).
Общото субстанциално понятие за ингредиентната общностна икореномическа обхватност е (1) общностностният икореномически предмет*
(communiticalitic ecorenomic thing) [същото като икореномически комунипредмет* (ecorenomic communithing)]. Според ингредиентната общностна икореномическа обхватност се разгрничават: (2) отделен икореномически предмет (single ecorenomic thing) [същото като икореномически сингълпредмет*
(ecorenomic siglething)] (негова разновидност е отделният възпроизводствен
икореномически предмет) {в т.ч. (а) индивидуален икореномически предмет (individual ecorenomic thing) [същото като икореномически индипредмет* (ecorenomic indithing)] (негова разновидност е индивидуалният възпроизводствен икореномически предмет), (б) фирмен икореномически
предмет (firm ecorenomic thing) [същото като икореномически фирмп39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редмет* (ecorenomic firmthing)] (негова разновидност е фирменият възпроизводствен икореномически предмет), (в) институционално-дефиниран отраслови икореномически предмет (bransh ecorenomic thing) [същото като
икореномически браншпредмет* (ecorenomic branshthing)] (негова разновидност е отрасловият възпроизводствен икореномически предмет) и други}; (3) секторен икореномически предмет (sectoral ecorenomic thing) [същото като икореномически сектипредмет* (ecorenomic sectithing)] (негова разновидност е секторният възпроизводствен икореномически предмет), към
която се числят комплексният икореномически предмет (комплекс от фирмени икономически предмети) и други от този род; (4) обществен икореномически предмет (social ecorenomic thing) [същото като икореномически соципредмет* (ecorenomic socithing)] (негова разновидност е общественият
възпроизводствен икореномически предмет) – на обществото като цяло, и
т.н. (вж. общностно-стратифицирана икореномика и ингредиентна икореномическа обхватност). В това си качество отделният икореномически предмет,
секторният икореномически предмет и общественият икореномически предмет
са общностни икореномически предмети. Тази класификация е резултат от
първичното прилагане на ингредиентната общностна икореномическа обхватност, т.е. на първичната ингредиентна общностна икореномическа обхватност* (primary ingrediental communitical ecorenomic rangeness).
На общностностния, отделния, секторния и обществения икореномически
предмет съответстват органическите понятия за (1) общностностна икореномика* (communiticalitic ecorenomy) [същото като комуниикореномика*
(communiecorenomy)], (2) отделна икореномика* (single ecorenomy) [същото
като сингъликореномика* (singleecorenomy)] {в т.ч. (а) индивидуална икореномика* (individual ecorenomy) [същото като индиикореномика*
(indiecorenomy)], (б) фирмена икореномика* (firm ecorenomy) [същото като
фирмикореномика* (firmecorenomy)], (в) отраслова икореномика* (bransh
ecorenomy) [същото като браншикореномика* (branshecorenomy)] и други},
(3) секторна икореномика* (sectoral ecorenomy) [същото като сектиикореномика* (sectiecorenomy)] и (4) обществена икореномика* (social ecorenomy)
[същото като социикореномика* (sociecorenomy)]. Тази класификация е резултат от органическото прилагане на ингредиентната общностна икореномическа обхватност, т.е. на органическата ингредиентна общностна икореномическа обхватност* (organic ingrediental communitical ecorenomic
rangeness).

40

917

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато при първичната интерпретация на към отделния икореномически предмет се приложи критерият на ингредиентната същностна икореномическа стратификационност, се конституират феноменeн отделен икореномически предмет* (phenomenal single ecorenomic thing) {в т.ч. феноменeн индивидуален икореномически предмет* (phenomenal individual ecorenomic
thing), феноменeн фирмен икореномически предмет* (phenomenal firm
ecorenomic thing) и феноменeн отраслови икореномически предмет*
(phenomenal bransh ecorenomic thing)} и същностен отделен икореномически
предмет* (essential single ecorenomic thing) {в т.ч. същностен индивидуален
икореномически предмет* (essential individual ecorenomic thing), същностен
фирмен икореномически предмет* (essential firm ecorenomic thing) и същностен отраслови икореномически предмет* (essential bransh ecorenomic
thing)}. Ако същият критерий се приложи към секторния икореномически
предмет, се конституират феноменен секторен икореномически предмет*
(phenomenal sectoral ecorenomic thing) и същностен секторен икореномически предмет* (essential sectoral ecorenomic thing), и ако се приложи към обществения икореномически предмет – феноменен обществена икореномически
предмет* (phenomenal social ecorenomic thing) и същностен обществена
икореномически предмет* (essential social ecorenomic thing).
Когато към отделния икореномически предмет се приложи критерият на
ингредиентната икореномическа изразимост, се конституират ценностен
отделен икореномически предмет* (worthy single ecorenomic thing), специфичен отделен икореномически предмет* (specific single ecorenomic thing),
трудово-изразен отделен икореномически предмет* (labourly-expressed
single ecorenomic thing), парично-изразен отделен икореномически предмет*
(monetarly-expressed single ecorenomic thing) и т.н. Когато същият критерий се
приложи към секторния икореномически предмет, се конституират ценностен
секторен икореномически предмет* (worthy sectoral ecorenomic thing), специфичен секторен икореномически предмет* (specific sectoral ecorenomic
thing), трудово-изразен секторен икореномически предмет* (labourlyexpressed sectoral ecorenomic thing), парично-изразен секторен икореномически предмет* (monetarly-expressed sectoral ecorenomic thing) и т.н. Ако същият критерий се приложи към обществения икореномически предмет, се конституират ценностен обществен икореномически предмет* (worthy social
ecorenomic thing), специфичен обществен икореномически предмет (specific
social ecorenomic thing), трудово-изразен обществен икореномически предмет* (labourly-expressed social ecorenomic thing), парично-изарезен общест41

918

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вен икореномически предмет* (monetarly-expressed social ecorenomic thing) и
т.н.
V. Ингредиентната икореномическа равнищност* (ingrediental
ecorenomic levelness) (тя е един от критериите на ингредиентната икореномическа класифицируемост) е ингредиентен икореномически критерий за
класифициране на икореномическите предмети (в т.ч. и икореномическите
обекти, икореномическите системи, икореномическите ингредиенти и т.н.) в
зависимост от това на кое равнище на обобщеност на икореномическата организация на общественото производство те са предметно отражение. Този критерий предполага, че икореномическите предмети от по-горно равнище на
обобщеност са суми от съответствуващите им по качество ингредиенти на
икореномическите предмети от по-ниско равнище на обобщеност (за разлика
от ингредиентната икореномическа обхватност, където икореномическите
предмети от по-широкия общностен обхват на обобщеност са множество от
съответствуващите икореномически предмети от по-тесния обхват на обобщеност).
Общото субстанциално понятие за ингредиентната икореномическа равнищност е (1) равнищностният икореномически предмет* (levelness
ecorenomic thing) [същото като икореномически левелпредмет* (ecorenomic
levelthing)]. Според ингредиентната икореномическа равнищност се разгрничават: (2) микроикореномически предмет (microecorenomic thing) [същото
като икореномически микропредмет* (ecorenomic microthing)]; (3) мезоикореномически предмет (mesoecorenomic thing) [същото като икореномически
мезопредмет* (ecorenomic mesothing)]; (4) макроикореномически предмет
(macroecorenomic thing) [същото като икореномически макропредмет*
(ecorenomic microthing)]. Към тази класификация се причислява и понятието за
(5) мегаикореномически предмет (megaecorenomic thing) [същото като икореномически мегапредмет* (ecorenomic megathing)]. Тази класификация е резултат от първичното прилагане на ингредиентната икореномическа равнищност, т.е. на първичната ингредиентна икореномическа равнищност*
(primary ingrediental ecorenomic levelness).
На микроикономическия, мезоикономическия, макроикономическия и мегаикономическия икореномически предмет съответстват органическите понятия за (1) равнищностна икореномика* (levelness ecorenomy) [същото като
левеликореномика*
(levelecorenomy)],
(2)
микроикореномика*
(microecorenomy), (3) мезоикореномика* (mesoecorenomy), (4) макроикорено42
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мика* (macroecorenomy) и (4) мегаикореномика* (megaecorenomy) (последната се отнася за регионалната икореномика и световната икореномика). Тази
класификация е резултат от органическото прилагане на ингредиентната
икореномическа равнищност, т.е. на органическата ингредиентна икореномическа равнищност* (organic ingrediental ecorenomic levelness).
Когато при първичната интерпретация към микроикореномическия
предмет се приложи критерият на ингредиентната същностна икореномическа стратификационност, се конституират феноменен микроикореномически
предмет* (phenomenal microecorenomic thing) и същностен микроикореномически предмет* (essential microecorenomic thing). Ако същият критерий се
приложи към мезоикореномическия предмет, се конституират феноменен мезоикореномически предмет* (phenomenal mesoecorenomic thing) и същностен мезоикореномически предмет* (essential mesoecorenomic thing), и ако се
приложи към макроикореномическия предмет – феноменен макроикореномически предмет* (phenomenal macroecorenomic thing) и същностен макроикореномически предмет* (essential macroecorenomic thing).
Когато към микроикореномическия предмет се приложи критерият на ингредиентната икореномическа изразимост, се конституират ценностен микроикореномически предмет* (worthy microecorenomic thing), специфичен
микроикореномически предмет* (specific microecorenomic thing), трудовоизразен микроикореномически предмет* (labourly-expressed microecorenomic
thing), парично-изразен микроикореномически предмет* (monetarlyexpressed microecorenomic thing) и т.н. Когато същият критерий се приложи
към мезоикореномическия предмет, се конституират ценностен мезоикореномически предмет* (worthy mesoecorenomic thing), специфичен мезоикореномически предмет* (specific mesoecorenomic thing), трудово-изразен мезоикореномически предмет* (labourly-expressed mesoecorenomic thing), паричноизразен мезоикореномически предмет* (monetarly-expressed mesoecorenomic
thing) и т.н. Ако същият критерий се приложи към микроикореномическия
предмет, се конституират ценностен макроикореномически предмет*
(worthy macroecorenomic thing), специфичен макроикореномически предмет*
(specific macroecorenomic thing), трудово-изразен макроикореномически
предмет* (labourly-expressed macroecorenomic thing), парично-изразен макроикореномически предмет* (monetarly-expressed macroecorenomic thing) и т.н.
Ако при органическа интерпретация към микроикореномиката се приложи критерият на ингредиентната същностна икореномическа стратификационност, се конституират феноменна микроикореномика* (phenomenal
43
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------microecorenomy)
и
същностна
микроикореномика*
(essential
microecorenomy). Ако същият критерий се приложи към мезоикореномиката,
се конституират феноменна мезоикореномика* (phenomenal mesoecorenomy)
и същностна мезоикореномика* (essential mesoecorenomy), и ако се приложи
към макроикореномиката – феноменна макроикореномика* (phenomenal
macroecorenomy)
и
същностна
макроикореномика*
(essential
macroecorenomy).
Ако при органическа интерпретация към микроикореномиката се приложи критерият на ингредиентната икореномическа изразимост, се конституират ценностна микроикореномика* (worthy microecorenomy), специфична
микроикореномика* (specific microecorenomy), трудово-изразена микроикореномика* (labourly-expressed microecorenomy), парично-изразена микроикореномика* (monetarly-expressed microecorenomy) и т.н. Когато същият критерий се приложи към мезоикореномиката, се конституират ценностна мезоикореномика* (worthy mesoecorenomy), специфична мезоикореномика*
(specific mesoecorenomy), трудово-изразена мезоикореномика* (labourlyexpressed mesoecorenomy), парично-изразена мезоикореномика* (monetarlyexpressed mesoecorenomy) и т.н. Ако същият критерий се приложи към микроикореномиката, се конституират ценностна макроикореномика* (worthy
macroecorenomy), специфична макроикореномика* (specific macroecorenomy),
трудово-изразена макроикореномика* (labourly-expressed macroecorenomy),
парично-изразена макроикореномика* (monetarly-expressed macroecorenomy)
и т.н.
VI. Към изходните критерии се числи още и ингредиентната икореномическа обхватност* (ingrediental ecorenomic rangeness). Представлява един от
критериите на ингредиентната икореномическа класифицируемост. Тя е
общо понятие за ингредиентната общностна икореномическа обхватност и
ингредиентната субстанциална икореномическа обхватнот, които са нейни
разновидности. Конституира се като ингредиентен икореномически критерий
за класифициране на икореномическите предмети в зависимост от това съвместно на какъв институционален и субстанциален обхват те съответстват. Този критерий предполага, че икореномическите предмети от по-широкия институционален и субстанциален обхват на обобщеност са множество от съответствуващите икореномически предмети от по-тесния обхват на обобщеност
(за разлика от ингредиентната икореномическа равнищност, където икореномическите предмети от по-горно равнище на обобщеност са суми от съответс44
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------твуващите им по качество икореномически предмети от по-ниско равнище на
обобщеност).
Общото субстанциално понятие за ингредиентната икореномическа обхватност е (1) обхватностният икореномически предмет* (rangeness
ecorenomic thing) [същото като икореномически рангпредмет* (ecorenomic
rangething)]. Според ингредиентната икореномическа обхватност се разгрничават: (2) частен икореномически предмет (particular ecorenomic thing) [същото
като икореномически партипредмет* (ecorenomic partithing)] – общо понятие
за еднороден икореномически предмет и отделен икореномическ предмет с
еднаква и еднородна качествена определеност (например икореномически
продукти или производствени икореномически фактори от определен вид) в
даден общностен обхват; (3) групов икореномическ предмет (group
ecorenomic thing) [същото като икореномически групопредмет* (ecorenomic
groupthing)] – общо понятие за разнородeн икореномически предмет и секторен икореномически предмет с нееднаква и нееднородна качествена определеност в даден общностен обхват; (4) всеобхватен икореномически предмет
(comprehensive ecorenomic hing) [същото като икореномически компрепредмет* (ecorenomic comprething)] – общо понятие за всеобщ икореномическ
и предмет и обществен икореномическ и предмет, които са множество от
всички нееднакви (неедноинституционални или неедносубстанциални) икореномически предмети в даден общностен обхват. Тази класификация е резултат
от първичното прилагане на ингредиентната икореномическа обхватност,
т.е. на първичната ингредиентна икореномическа обхватност* (primary
ingrediental ecorenomic rangeness).
На обхватностния, частния, груповия и всеобхватния икореномически
предмет съответстват органическите понятия за (1) обхватностна
икореномика* (rangeness ecorenomy) [същото като рангикореномика*
(rangeecorenomy)], (2) частна икореномика* (particular ecorenomy) [същото
като партиикореномика* (partiecorenomy)], (3) групова икореномика* (group
ecorenomy) [същото като групоикореномика* (groupecorenomy)] и (4) всеобхватна сикореномика* (comprehensive ecorenomy) [същото като компреикореномика* (compreecorenomy)]. Тази класификация е резултат от органическото
прилагане на ингредиентната икореномическа обхватност, т.е. на органическата ингредиентна икореномическа обхватност* (organic ingrediental
ecorenomic rangeness).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Комбинирани ингредиентни икореномически критерии
Комбинираните ингредиентни икореномически критерии на ингредиентната икореномическа обобщеност са различни комбинации от посочените погоре нейни изходни ингредиентни икореномически критерии. Към тях се числят (1) ингредиентната общностна икореномическа съставност*
(ingrediental communitical ecorenomic compoundness), (2) ингредиентната
консистентна икореномическа съставност* (ingrediental consistent
ecorenomic compoundness), (3) ингредиентната субстанциална икореномическа съставност* (ingrediental substantial ecorenomic compoundness) (4) ингредиентната обхватностна икореномическа съставност* (ingrediental
rangeness ecorenomic compoundness), (5) ингредиентната икореномическа
съставност* (ingrediental ecorenomic compoundness), (6) ингредиентната
икореномическа форматност* (ingrediental ecorenomic formatness), (7) ингредиентната субстанциална икореномическа форматност* (ingrediental
substantial ecorenomic formatness), (8) ингредиентната общностна икореномическа форматност* (ingrediental communitical ecorenomic formatness), (9)
ингредиентната общностно-равнищна икореномическа съставност*
(ingrediental communistically-levelic ecorenomic compoundness), (10) ингредиентната
субстанциално-равнищна
икореномическа
съставност*
(ingrediental substantially-levelic ecorenomic compoundness), (11) ингредиентната субстанциално-субстанциалностна икореномическа съставност*
(ingrediental substantially-substantialitic ecorenomic compoundness), (12) ингредиентната общностно-субстанциалностна икореномическа съставност*
(ingrediental substantially-substantialitic ecorenomic compoundness).
I. Ингредиентната общностна икореномическа съставност*
(ingrediental communitical ecorenomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна икореномическа общностност, ингредиентна общностна икореномическа обхватност и ингредиентна общностна икореномическа композитност* (ingrediental communitical ecorenomic compositness) (икореномическата общностност, общностната икореномическа обхватност и общностната
икореномическа композитност са разновидности на общностната икореномическа съставност). Понятията за икореномически предмет (това се отнася и за
икореномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната общностна икореномическа съставност, са показани във фиг. 1. Това е първично
прилагане на ингредиентната общностна икореномическа съставност, т.е. на
първичната ингредиентна общностна икореномическа съставност*
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Първична ингредиентна
икореномическа общностност

(primary ingrediental communitical ecorenomic compoundness). Органическото
прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна общностна икореномическа съставност* (organic ingrediental communitical
ecorenomic compoundness), е показано във фиг. 2.

Съвкупен икореномически
предмет

Съвкупен
отделен
икореномически
предмет

Съвкупностен
икореномичес
ски предмет

Съвкупностен отделен
икореномически
предмет

Първична
ингредиентна
общностна
икореномическа
композитност

Отделен
икореномичесски предмет

Съвкупен
секторен
икореномически
предмет

Съвкупен
обществен
икореномически
предмет

Съвкупностен секторен икореномически
предмет

Съвкупностен обществен икореномически
предмет

Сектрен
икореномичесски предмет

Обществен
икореномичесски предмет

Първична ингредиентна общностна
икореномическа обхватност

Фиг. 1. Първична ингредиентна общностна икореномическа съставност
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Органическа ингредиентна
икореномическа общностност

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

Съвкупна
икореномика
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икореномика
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секторна
икореномика
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икореномика

Съвкупностна
икореномика

Съвкупностна
отделна
икореномика

Съвкупностна
секторна
икореномика

Съвкупностна
обществена икореномика

Отделна
икорено
мика

Секторна
икореномика

Обществена
икореномика

Органическа
ингредиентна
общностна
икореномическа
композитност

Органическа ингредиентна общностна
икореномическа обхватност

Фиг. 2. Органическа ингредиентна общностна икореномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икореномическа общностност и ингредиентната общностна икореномическа обхватност,
т.е. при първичната ингредиентна общностна икореномическа композитност* (primary ingrediental communitical ecorenomic compositness), се
конституират:
(1) съвкупен отделен икореномически предмет* (joint single ecorenomic
thing) [същото като икореномически джоисингълпредмет* (ecorenomic joisinglething)] {в т.ч. (а) съвкупен индивидуален икореномически предмет*
(joint individual ecorenomic thing) [същото като икореномически джоинтиндипредмет* (ecorenomic jointindithing), (б) съвкупен фирмен икореномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмет* (joint firm ecorenomic thing) [същото като икореномически джоинтфирмпредмет* (ecorenomic jointfirmthing) и (в) съвкупен отраслови икореномически предмет* (joint bransh ecorenomic thing) [същото като икореномически джоинтбраншпредмет* (ecorenomic jointbranshthing)} и съвкупностен
отделен икореномически предмет* (totalitic single ecorenomic thing) [същото
като икореномически тотисингълпредмет* (ecorenomic totisinglething)] (те
са същото като отделен икореномически предмет) {в т.ч. (а) съвкупностен индивидуален икореномически предмет* (totalitic individual ecorenomic thing)
[същото като икореномически тотииндипредмет* (ecorenomic totiindithing),
(б) съвкупностен фирмен икореномически предмет* (totalitic firm
ecorenomic thing) [същото като икореномически тотифирмпредмет*
(ecorenomic totifirmthing) и (в) съвкупностен отраслови икореномически
предмет* (totalitic bransh ecorenomic thing) [същото като икореномически
тотибраншпредмет* (ecorenomic totibranshthing)};
(2) съвкупен секторен икореномически предмет* (joint sector ecorenomic
thing) [същото като икореномически джоинтсектипредмет* (ecorenomic
jointsectithing)] и съвкупностен секторен икореномически предмет* (totalitic
sector ecorenomic thing) [същото като икореномически тотисектипредмет*
(ecorenomic totisectithing)];
(3) съвкупен обществен икореномически предмет* (joint social
ecorenomic thing) [същото като икореномически джоинтсоципредмет*
(ecorenomic jointsocithing)] и съвкупностен обществен икореномически
предмет* (totalitic social ecorenomic thing) [същото като икореномически тотисоципредмет* (ecorenomic totisocithing)].
Тук всеки отделен икореномически ингредиент на даден вид съвкупен
икореномически предмет е равен на сумата на едноименните (еднородните) му
икореномически ингредиенти на различните субстанциално-дефинирани икореномически предмети от същия вид съвкупностен икореномически предмет.
Като икореномически връзки в горепосочените икореномически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: съвкупни отделни икореномически ингредиенти* (joint single ecorenomic ingredients) и съвкупностни
отделни икореномически ингредиенти* (totalitic single ecorenomic
ingredients), съвкупни секторни икореномически ингредиенти* (joint sector
ecorenomic ingredients) и съвкупностни секторни икореномически ингредиенти* (totalitic sector ecorenomic ingredients), съвкупни обществени икореномически ингредиенти* (joint social ecorenomic ingredients) и съвкупностни
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обществени икореномически ингредиенти* (totalitic social ecorenomic ingredients).
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната икореномическа общностност и ингредиентната общностна икореномическа обхватност, т.е. при органическата ингредиентна общностна икореномическа
композитност* (organic ingrediental communitical ecorenomic compositness), се
конституират:
(1) съвкупна отделна икореномика* (joint single ecorenomy) [същото като
джоинтсингъликореномика* (jointsingleecorenomy)] {в т.ч. (а) съвкупна индивидуална икореномика* (joint individual ecorenomy) [същото като джоинтиндиикореномика* (jointindiecorenomy), (б) съвкупна фирмена икореномика* (joint firm ecorenomy) [същото като джоинтфирмикореномика* (jointfirmecorenomy) и (в) съвкупна отраслова икореномика* (joint bransh ecorenomy)
[същото като джоинтбраншикореномика* (jointbranshecorenomy)} и съвкупностна отделна икореномика* (totalitic single ecorenomy) [същото като тотисингъликореномика* (totisingleecorenomy)] (те са същото като отделна
икореномика) {в т.ч. (а) съвкупностна индивидуална икореномика* (totalitic
individual ecorenomy) [същото като тотииндиикореномика* (totiindiecorenomy), (б) съвкупностна фирмена икореномика* (totalitic firm ecorenomy)
[същото като тотифирмикореномика* (totifirmecorenomy) и (в) съвкупностна отраслова икореномика* (totalitic bransh ecorenomy) [същото като тотибраншикореномика* (ftotibranshecorenomy)};
(2) съвкупна секторна икореномика* (joint sector ecorenomy) [същото като джоинтсектиикореномика* (jointsectiecorenomy)] и съвкупностна секторна икореномика* (totalitic sector ecorenomy) [същото като тотисектиикореномика* (totisectiecorenomy)];
(3) съвкупна обществена икореномика* (joint social ecorenomy) [същото
като джоинтсоциикореномика* (jointsociecorenomy)] и съвкупностна обществена икореномика* (totalitic social ecorenomy) [същото като тотисоциикореномика* (totisociecorenomy)].
II. Ингредиентната консистентна икореномическа съставност*
(ingrediental consistent ecorenomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна общностна икореномическа обхватност, ингредиентна субстатциална
икореномическа обхватност и ингредиентна консистентна икореномическа композитност* (ingrediental consistent ecorenomic compositness) (общностната икореномическа обхватност, субстанциалната икореномическа обхват50
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност и консистентната икореномическа композитност са разновидности на
консистентната икореномическа съставност). Понятията за икореномически
предмет (това се отнася и за икореномическите ингредиенти), които възникват
при ингредиентната консистентна икореномическа съставност, са показани във
фиг. 3. Това е първично прилагане на ингредиентната консистентна икореномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна консистентна икореномическа съставност* (primary ingrediental consistent ecorenomic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна консистентна икореномическа съставност* (organic
ingrediental consistent ecorenomic compoundness), е показано във фиг. 4.
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Първична ингредиентна субстанциална
икореномическа обхватност

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

Еднороден
икореномически
предмет

Еднороден
отделен
икореномически
предмет

Еднороден
секторен
икореномически
предмет

Разнороден икореномически
предмет

Разнороден
отделен
икореномически
предмет

Разнороден
секторен
икореномически
предмет

Всеобщ
икореномически предмет

Всеобщ
отделен
икореномически
предмет

Всеобщ
секторен
икореномически
предмет

Всеобщ
обществен
икореномически
предмет

Отделен
икореномически
предмет

Секторен
икореномически
предмет

Обществен икореномически
предмет

Първична
ингредиентна
консистентна
икореномическа
композитност

Еднороден
обществен
икореномически
предмет

Разнороден обществен икореномически
предмет

Първична ингредиентна общностна
икореномическа обхватност

Фиг. 3. Първична ингредиентна консистентна икореномическа съставност
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Органическа ингредиентна субстанциална
икореномическа обхватност

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

Еднородна
обществена икореномика

Еднородна
икореномика

Еднородна
отделна
икореномика

Еднородна
секторна
икореномика

Разнородна
икореномика

Разнородна отделна икореномика

Разнородна секторна икореномика

Разнородна обществена
икореномика

Всеобща
икореномика

Всеобща
отделна
икореномика

Всеобща
секторна
икореномика

Всеобща
обществена икореномика

Отделна
икореномика

Секторна
икореномика

Обществена
икореномика

Органическа
ингредиентна
консистентна
икореномическа
композитност

Органическа ингредиентна общностна
икореномическа обхватност

Фиг. 4. Органическа ингредиентна консистентна икореномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната общностна
икореномическа обхватност и ингредиентната субстанциална икореномическа
обхватност, т.е. при първичната ингредиентна консистентна икореномическа композитност* (primary ingrediental consistent ecorenomic
53
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------compositness), се конституират следните разновидности на икореномическия
предмет:
(1) за отделния икореномически предмет – еднороден отделен икореномически предмет* (homogeneous single ecorenomic thing) [същото като икореномически хомосингълпредмет* (ecorenomic homosinglething)] {в т.ч. еднороден индивидуален икореномически предмет* (homogeneous individual
ecorenomic thing) [същото като икореномически хомоиндипредмет*
(ecorenomic homosinglething)], еднороден фирмен икореномически предмет*
(homogeneous firm ecorenomic thing) [същото като икореномически хомофирмпредмет* (ecorenomic homofirmthing)] и еднороден отраслови икореномически предмет* (homogeneous bransh ecorenomic thing) [същото като икореномически хомобраншпредмет* (ecorenomic homobranshthing)]}, разнороден
отделен икореномически предмет* (heterogeneous single ecorenomic thing)
[същото като икореномически хетеросингълпредмет* (ecorenomic heterosinglething)] {в т.ч. разнороден индивидуален икореномически предмет*
(heterogeneous individual ecorenomic thing) [същото като икореномически хетероиндипредмет* (ecorenomic heterosinglething)], разнороден фирмен икореномически предмет* (heterogeneous firm ecorenomic thing) [същото като
икореномически хетерофирмпредмет* (ecorenomic heterofirmthing)] и разнороден отраслови икореномически предмет* (heterogeneous bransh ecorenomic
thing) [същото като икореномически хетеробраншпредмет* (ecorenomic
heterobranshthing)]} и всеобщ отделен икореномически предмет* (general
single ecorenomic thing) [същото като икореномически дженисингълпредмет*
(ecorenomic genisinglething)] {в т.ч. всеобщ индивидуален икореномически
предмет* (general individual ecorenomic thing) [същото като икореномически
дженииндипредмет* (ecorenomic genisinglething)], всеобщ фирмен икореномически предмет* (general firm ecorenomic thing) [същото като икореномически дженифирмпредмет* (ecorenomic genifirmthing)] и всеобщ отраслови
икореномически предмет* (general bransh ecorenomic thing) [същото като
икореномически дженибраншпредмет* (ecorenomic genibranshthing)]};
(2) за секторния икореномически предмет – еднороден секторен икореномически предмет* (homogeneous sector ecorenomic thing) [същото като икореномически хомосектипредмет* (ecorenomic homosectithing)], разнороден
секторен икореномически предмет* (heterogeneous sector ecorenomic thing)
[същото като икореномически хeтеросектипредмет* (ecorenomic heterosectithing)] и всеобщ секторен икореномически предмет* (general sector
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic thing) [същото като икореномически дженисектипредмет*
(ecorenomic genisectithing)];
(3) за обществения икореномически предмет – еднороден обществен
икореномически предмет* (homogeneous social ecorenomic thing) [същото като икореномически хомосоципредмет* (ecorenomic homosocithing)], разнороден обществен икореномически предмет* (heterogeneous social ecorenomic
thing) [същото като икореномически хeтеросоципредмет* (ecorenomic heterosocithing)] и всеобщ обществен икореномически предмет* (general social
ecorenomic thing) [същото като икореномически дженисоципредмет*
(ecorenomic genisocithing)].
Като икореномически връзки в горепосочените икореномически предмети
частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: еднородни отделни икореномически ингредиенти* (homogeneous single ecorenomic ingredients), разнородни отделни икореномически ингредиенти* (heterogeneous single
ecorenomic ingredients) и всеобщи отделни икореномически ингредиенти*
(general single ecorenomic ingredients); еднородни секторни икореномически
ингредиенти* (homogeneous sector ecorenomic ingredients), разнородни секторни икореномически ингредиенти* (heterogeneous sector ecorenomic ingredients) и всеобщи секторни икореномически ингредиенти* (general sector
ecorenomic ingredients); еднородни обществени икореномически ингредиенти* (homogeneous social ecorenomic ingredients), разнородни обществени
икореномически ингредиенти* (heterogeneous social ecorenomic ingredients) и
всеобщи обществени икореномически ингредиенти* (general social
ecorenomic ingredients).
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната общностна
икореномическа обхватност и ингредиентната субстанциална икореномическа
обхватност, т.е. при органическата ингредиентна консистентна икореномическа композитност* (organic ingrediental consistent ecorenomic compositness), се конституират следните разновидности на икореномиката:
(1) за отделната икореномика – еднородна отделна икореномика*
(homogeneous single ecorenomy) [същото като хомосингъликореномика* (homosingleecorenomy)] {в т.ч. еднородна индивидуална икореномика*
(homogeneous individual ecorenomy) [същото като хомоиндиикореномика* (homosingleecorenomy)], еднородна фирмена икореномика* (homogeneous firm
ecorenomy) [същото като хомофирмикореномика* (homofirmecorenomy)] и
еднородна отраслова икореномика* (homogeneous bransh ecorenomy) [същото
като
хомобраншикореномика*
(homobranshecorenomy)]},
разнородна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделна икореномика* (heterogeneous single ecorenomy) [същото като хетеросингъликореномика* (heterosingleecorenomy)] {в т.ч. разнородна индивидуална икореномика* (heterogeneous individual ecorenomy) [същото като хетероиндиикореномика* (heterosingleecorenomy)], разнородна фирмена икореномика* (heterogeneous firm ecorenomy) [същото като хетерофирмикореномика* (heterofirmecorenomy)] и разнородна отраслова икореномика*
(heterogeneous bransh ecorenomy) [същото като хетеробраншикореномика*
(heterobranshecorenomy)]} и всеобща отделна икореномика* (general single
ecorenomy) [същото като дженисингъликореномика* (genisingleecorenomy)]
{в т.ч. всеобща индивидуална икореномика* (general individual ecorenomy)
[същото като дженииндиикореномика* (genisingleecorenomy)], всеобща
фирмена икореномика* (general firm ecorenomy) [същото като дженифирмикореномика* (genifirmecorenomy)] и всеобща отраслова икореномика* (general bransh ecorenomy) [същото като дженибраншикореномика* (genibranshecorenomy)]};
(2) за секторната икореномика – еднородна секторна икореномика*
(homogeneous sector ecorenomy) [същото като хомосектиикореномика* (homosectiecorenomy)], разнородна секторна икореномика* (heterogeneous sector
ecorenomy) [същото като хeтеросектиикореномика* (heterosectiecorenomy)] и
всеобща секторана икореномика* (general sector ecorenomy) [същото като
дженисектиикореномика* (genisectiecorenomy)];
(3) за обществената икореномика – еднородна обществена икореномика*
(homogeneous social ecorenomy) [същото като хомосоциикореномика* (homosociecorenomy)], разнородна обществена икореномика* (heterogeneous social
ecorenomy) [същото като хeтеросоциикореномика* (heterosociecorenomy)] и
всеобща обществена икореномика* (general social ecorenomy) [същото като
дженисоциикореномика* (genisociecorenomy)].
III. Ингредиентната субстанциална икореномическа съставност*
(ingrediental substantial ecorenomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна субстанциална икореномическа обхватност, ингредиентна икореномическа общностност и ингредиентна субстанциална икореномическа композитност* (ingrediental substantial ecorenomic compositness) (субстанциалната
икореномическа обхватност, икореномическата общностност и субстанциалната икореномическа композитност са разновидности на субстанциалната икореномическа съставност). Понятията за икореномическия предмет (това се отнася и за икореномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентна56
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та субстанциална икореномическа съставност, са показани във фиг. 5. Това е
първично прилагане на ингредиентната субстанциална икореномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна субстанциална икореномическа
съставност* (primary ingrediental substantial ecorenomic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна субстанциална икореномическа съставност* (organic ingrediental
substantial ecorenomic compoundness compoundness), е показано във фиг. 6.
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Първична ингредиентна субстанциална
икореномическа обхватност

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

Еднороден
съвкупностен икореномически
предмет

Еднороден икореномически
предмет

Еднороден
съвкупен
икореномически
предмет

Разнороден икореномически
предмет

Разнороен
съвкупен
икореномически
предмет

Разнороден съвкупностен
икореномически
предмет

Всеобщ
икореномически
предмет

Всеобщ
съвкупен
икореномически
предмет

Всеобщ
съвкупностен икореномически
предмет

Съвкупен
икореномически
предмет

Съвкупностен
икореномически
предмет

Първична
ингредиентна
субстанциална
икореномическа
композитност

Първична ингредиентна
икореномическа общностност

Фиг. 5. Първична ингредиентна субстанциална икореномическа съставност
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Органическа ингредиентна субстанциална
икореномическа обхватност

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

Еднородна
икореномика

Еднородна
съвкупна
икореномика

Еднородна
съвкупностна
икореномика

Разнородна
икореномика

Разнородна
съвкупна
икореномика

Разнородна съвкупностна
икореномика

Всеобща
родна
икореномика

Всеобща
съвкупна
икореномика

Всеобщасъвкупностна
икореномика

Съвкупна
икореномика

Съвкупностна
икореномика

Органическа
ингредиентна
субстанциална
икореномическа
композитност

Органическа ингредиентна
икореномическа общностност

Фиг. 6. Органическа ингредиентна субстанциална икореномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икореномическа общностност и ингредиентната субстанциална икореномическа обхватност, т.е. при първичната ингредиентна субстанциална икореномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------композитност* (primary ingrediental substantial ecorenomic compositness), се
конституират следните разновидности на икореномическия предмет:
(1) за еднородния икореномически предмет – еднороден съвкупен икореномически предмет* (homogeneous joint ecorenomic thing) [същото като икореномически хомоджоинтпредмет* (ecorenomic homojointthing)] и еднороден съвкупностен икореномически предмет* (homogeneous totalitic
ecorenomic thing) [същото като икореномически хомототипредмет*
(ecorenomic homototithing)];
(2) за разнородния икореномически предмет – разнороден съвкупен икореномически предмет* (heterogeneous joint ecorenomic thing) [същото като
икореномически хетероджоинтпредмет* (ecorenomic heterojointthing)] и
разнороден съвкупностен икореномически предмет* (heterogeneous totalitic
ecorenomic thing) [същото като икореномически хетерототипредмет*
(ecorenomic heterototithing)];
(3) за всеобщия икореномически предмет – всеобщ съвкупен икореномически предмет* (general joint ecorenomic thing) [същото като икореномически
джениджоинтпредмет* (ecorenomic genijointthing)] и всеобщ съвкупностен
икореномически предмет* (general totalitic ecorenomic thing) [същото като
икореномически дженитотипредмет* (ecorenomic genitotithing)].
Като икореномически връзки в горепосочените икореномически предмети
частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: еднородни съвкупни икореномически ингредиенти* (homogeneous joint ecorenomic ingredients) и еднородни съвкупностни икореномически ингредиенти* (homogeneous totalitic
ecorenomic ingredients); разнородни съвкупни икореномически ингредиенти*
(heterogeneous joint ecorenomic ingredients) и разнородни съвкупностни икореномически ингредиенти* (heterogeneous totalitic ecorenomic ingredients);
всеобщи съвкупни икореномически ингредиенти* (general joint ecorenomic
ingredients) и (б) всеобщи съвкупностни икореномически ингредиенти*
(general totalitic ecorenomic ingredients).
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната икореномическа общностност и ингредиентната субстанциална икореномическа обхватност, т.е. при органическата ингредиентна субстанциална икореномическа композитност* (organic ingrediental substantial ecorenomic
compositness), се конституират следните разновидности на икореномиката:
(1) за еднородната икореномика – еднородна съвкупна икореномика*
(homogeneous joint ecorenomy) [същото като хомоджоинтикореномика* (homojointecorenomy)] и еднородна съвкупностна икореномика* (homogeneous
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------totalitic
ecorenomy)
[същото
като
хомототиикореномика*
(homototiecorenomy)];
(2) за разнородната икореномика – разнородна съвкупна икореномика*
(heterogeneous joint ecorenomy) [същото като хетероджоинтикореномика*
(heterojointecorenomy)]
и
разнородна
съвкупностна
икореномика*
(heterogeneous totalitic ecorenomy) [същото като хетерототиикореномика*
(ecorenomic heterototiecorenomy)];
(3) за всеобщата икореномика – всеобща съвкупна икореномика* (general
joint ecorenomy) [същото като джениджоинтикореномика* (genijointecorenomy)] и всеобща съвкупностна икореномика* (general totalitic
ecorenomy) [същото като дженитотиикореномика* (genitotiecorenomy)].
IV. Ингредиентната обхватностна икореномическа съставност*
(ingrediental rangeness ecorenomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна икореномическа обхватност, ингредиентна икореномическа общностност и ингредиентна обхватностна икореномическа композитност*
(ingrediental rangeness ecorenomic compositness) (икореномическата обхватност,
икореномическата общностност и обхватностната икореномическа композитност са разновидности на обхватностната икореномическа съставност). Понятията за икореномически предмет (това се отнася и за икореномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната обхватностна икореномическа
съставност, са показани във фиг. 7. Това е първично прилагане на ингредиентната обхватностна икореномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна обхватностна икореномическа съставност* (primary ingrediental
rangeness ecorenomic compoundness). Органическото прилагане на същия
критерий, т.е. на органическата ингредиентна обхватностна икореномическа съставност* (organic ingrediental rangeness ecorenomic compoundness), е
показано във фиг. 8.
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Първична ингредиентна икореномическа
обхватност

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

Частен
икореномически
предмет

Съвкупен
частен икореномически предмет

Съвкупностен частен
икореномически
предмет

Групов
икореномически
предмет

Съвкупен
групов
икореномически
предмет

Съвкупностен групов
икореномически
предмет

Всеобхватен
икореномически
предмет

Съвкупен
всеобхватен икореномически
предмет

Съвкупностен всеобхватен икореномически предмет

Съвкупен
икореномически
предмет

Съвкупностен
икореномически
предмет

Първична
ингредиентна
обхватностна
икореномическа
композитност

Първична ингредиентна
икореномическа общностност

Фиг. 7. Първична ингредиентна обхватностна икореномическа съставност
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Органическа ингредиентна икореномическа
обхватност

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

Частна
икореномика

Съвкупна
частна
икореномика

Съвкупностна
частна
икореномика

Групова
икореномика

Съвкупна
групова
икореномика

Съвкупностна
групова
икореномика

Всеобхватна
икореномика

Съвкупна
всеобхватна
икореномика

Съвкупностна
всеобхватна икореномика

Съвкупна
икореномика

Съвкупностна
икореномика

Органическа
ингредиентна
обхватностна
икореномическа
композитност

Органическа ингредиентна
икореномическа общностност

Фиг. 8. Органическа ингредиентна обхватностна икореномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната субстанциална икореномическа обхватност, ингредиентната общностна икореномическа
обхватност (първите две са разновидности на ингредиентната икореномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обхватност) и ингредиентната икореномическа общностност, т.е. при първичната ингредиентна обхватностна икореномическа композитност*
(primary ingrediental rangeness ecorenomic compositness), се конституират
следните субстанциални разновидности на икореномическия предмет:
(1) за еднородния отделен икореномически предмет –
(а) еднороден съвкупен отделен икореномически предмет*
(homogeneous joint single ecorenomic thing) [същото като икореномически хомоджоинтсингълпредмет* (ecorenomic homojointsinglething)], което е същото като съвкупен частен икореномически предмет* (joint particular
ecorenomic thing) и като частностопански икореномически предмет* (partecorenomic thing) {в т.ч. (α) еднороден съвкупен индивидуален икореномически предмет* (homogeneous joint individual ecorenomic thing) [същото като икореномически хомоджоинтиндипредмет* (ecorenomic homojointindithing)],
(β) еднороден съвкупен фирмен икореномически предмет* (homogeneous
joint firm ecorenomic thing) [същото като икореномически хомоджоинтфирмпредмет* (ecorenomic homojointfirmthing)] и (γ) еднороден съвкупен отраслови икореномически предмет* (homogeneous joint branch ecorenomic thing)
[същото като икореномически хомоджоинтбраншпредмет* (ecorenomic
homojointbranchthing)]};
(б) еднороден съвкупностен отделен икореномически предмет*
(homogeneous totalitic single ecorenomic thing) [същото като икореномически
хомототисингълпредмет* (ecorenomic homototisinglething)], което е същото
като съвкупностен частен икореномически предмет* (totalitic particular
ecorenomic thing) {в т.ч. (α) еднороден съвкупностен индивидуален икореномически предмет* (homogeneous totalitic individual ecorenomic thing) [същото
като
икореномически
хомототииндипредмет*
(ecorenomic
homototiindithing)], (β) еднороден съвкупностен фирмен икореномически
предмет* (homogeneous totalitic firm ecorenomic thing) [същото като икореномически хомототифирмпредмет* (ecorenomic homototifirmthing)] и (γ) еднороден съвкупностен отраслови икореномически предмет* (homogeneous
totalitic branch ecorenomic thing) [същото като икореномически
хомототибраншпредмет* (ecorenomic homototibranchthing)]}, като (а) и (б)
са разновидности на частния икореномически предмет;
(2) за еднородния секторен икореномически предмет – (а) еднороден съвкупен секторен икореномически предмет* (homogeneous joint sector
ecorenomic thing) [същото като икореномически хомоджоинтсектипредмет* (ecorenomic homojointsectithing)] и (б) еднороден съвкупностен сек64
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------торен икореномически предмет* (homogeneous totalitic sector ecorenomic
thing) [същото като икореномически хомототисектипредмет* (ecorenomic
homototisectithing)];
(3) за еднородния обществен икореномически предмет – (а) еднороден
съвкупен обществен икореномически предмет* (homogeneous joint social
ecorenomic thing) [същото като икореномически хомоджоинтсоципредмет*
(ecorenomic homojointsocithing)] и (б) еднороден съвкупностен обществен
икореномически предмет* (homogeneous totalitic social ecorenomic thing) [същото като икореномически хомототисоципредмет* (ecorenomic homototisocithing)];
(4) за разнородния отделен икореномически предмет –
(а) разнороден съвкупен отделен икореномически предмет*
(heterogeneous joint single ecorenomic thing) [същото като икореномически хетероджоинтсингълпредмет* (ecorenomic heterojointsinglething)] {в т.ч. (α)
разнороден
съвкупен
индивидуален
икореномически
предмет*
(heterogeneous joint individual ecorenomic thing) [същото като икореномически
хетероджоинтиндипредмет* (ecorenomic heterojointindithing)], (β) разнороден съвкупен фирмен икореномически предмет* (heterogeneous joint firm
ecorenomic thing) [същото като икореномически хетероджоинтфирмпредмет* (ecorenomic heterojointfirmthing)] и (γ) разнороден съвкупен отраслови икореномически предмет* (heterogeneous joint branch ecorenomic thing)
[същото като икореномически хетероджоинтбранш предмет* (ecorenomic
heterojointbranchthing)]};
(б) разнороден съвкупностен отделен икореномически предмет*
(heterogeneous totalitic single ecorenomic thing) [същото като икореномически
хетерототисингълпредмет* (ecorenomic heterototisinglething)] {в т.ч. (α)
разнороден съвкупностен индивидуален икореномически предмет*
(heterogeneous totalitic individual ecorenomic thing) [същото като икореномически хетерототииндипредмет* (ecorenomic heterototiindithing)], (β) разнороден съвкупностен фирмен икореномически предмет* (heterogeneous
totalitic firm ecorenomic thing) [същото като икореномически хетерототифирмпредмет* (ecorenomic heterototifirmthing)] и (γ) разнороден съвкупностен отраслови икореномически предмет* (heterogeneous totalitic branch
ecorenomic thing) [същото като икореномически хетерототибраншпредмет* (ecorenomic heterototibranchthing)]};
(5) за разнородния секторен икореномически предмет – (а) разнороден
съвкупен секторен икореномически предмет* (heterogeneous joint sector
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic thing) [същото като икореномически хетероджоинтсектипредмет* (ecorenomic heterojointsectithing)], което е същото като съвкупен групов икореномически предмет* (joint group ecorenomic thing) и като груповостопански икореномически предмет* (group-ecorenomic thing), и (б) разнороден съвкупностен секторен икореномически предмет* (heterogeneous
totalitic sector ecorenomic thing) [същото като икореномически хетерототисектипредмет* (ecorenomic heterototisectithing)], което е същото като съвкупностен групов икореномически предмет* (totalitic group ecorenomic thing),
като (а) и (б) са разновидности на груповия икореномически предмет;
(6) за разнородния обществен икореномически предмет – (а) разнороден
съвкупен обществен икореномически предмет* (heterogeneous joint social
ecorenomic thing) [същото като икореномически хетероджоинтсоципредмет* (ecorenomic heterojointsocithing)] и (б) разнороден съвкупностен обществен икореномически предмет* (heterogeneous totalitic social ecorenomic
thing) [същото като икореномически хетерототисоципредмет* (ecorenomic
heterototisocithing)];
(7) за всеобщия отделен икореномически предмет –
(а) всеобщ съвкупен отделен икореномически предмет* (general joint
single ecorenomic thing) [същото като икореномически джениджоинтсингълпредмет* (ecorenomic genijointsinglething)] {в т.ч. (α) всеобщ съвкупен индивидуален икореномически предмет* (general joint individual ecorenomic thing)
[същото като икореномически джениджоинтиндипредмет* (ecorenomic
genijointindithing)], (β) всеобщ съвкупен фирмен икореномически предмет*
(general joint firm ecorenomic thing) [същото като икореномически джениджоинтфирмпредмет* (ecorenomic genijointfirmthing)] и (γ) всеобщ съвкупен
отраслови икореномически предмет* (general joint branch ecorenomic thing)
[същото като икореномически джениджоинтбранш предмет* (ecorenomic
genijointbranchthing)]};
(б) всеобщ съвкупностен отделен икореномически предмет* (general
totalitic single ecorenomic thing) [същото като икореномически дженитотисингълпредмет* (ecorenomic genitotisinglething)] {в т.ч. (α) всеобщ съвкупностен индивидуален икореномически предмет* (general totalitic individual
ecorenomic thing) [същото като икореномически дженитотииндипредмет*
(ecorenomic genitotiindithing)], (β) всеобщ съвкупностен фирмен икореномически предмет* (general totalitic firm ecorenomic thing) [същото като икореномически дженитотифирмпредмет* (ecorenomic genitotifirmthing)] и (γ) всеобщ съвкупностен отраслови икореномически предмет* (general totalitic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------branch ecorenomic thing) [същото като икореномически дженитотибраншпредмет* (ecorenomic genitotibranchthing)]};
(8) за всеобщия секторен икореномически предмет – (а) всеобщ съвкупен
секторен икореномически предмет* (general joint sector ecorenomic thing)
[същото като икореномически джениджоинтсектипредмет* (ecorenomic
genijointsectithing)] и (б) всеобщ съвкупностен секторен икореномически
предмет* (general totalitic sector ecorenomic thing) [същото като икореномически дженитотисектипредмет* (ecorenomic genitotisectithing)];
(9) за всеобщия обществен икореномически предмет – (а) всеобщ съвкупен обществен икореномически предмет* (general joint social ecorenomic
thing) [същото като икореномически джениджоинтсоципредмет*
(ecorenomic genijointsocithing)], което е същото като съвкупен всеобхватен
икореномически предмет (joint comprehensive ecorenomic thing) и като народностопански икореномически предмет* (all-ecorenomic thing), и (б) всеобщ съвкупностен обществен икореномически предмет* (general totalitic
social ecorenomic thing) [същото като икореномически дженитотисоципредмет* (ecorenomic genitotisocithing)], което е същото като съвкупностен
всеобхватен икореномически предмет* (totalitic comprehensive ecorenomic
thing), като (а) и (б) са разновидности на всеобхватния икореномически предмет.
В горепосочените икореномически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно, следните икореномически ингредиенти в качеството
им на икореномически връзки:
(1) за еднородния отделен икореномически предмет – (а) еднородни съвкупни отделни икореномически ингредиенти* (homogeneous joint single
ecorenomic ingredients), което е същото като съвкупни частни икореномически ингредиенти* (joint particular ecorenomic ingredients) и като
частностопански
икореномически
ингредиенти*
(part-ecorenomic
ingredients), и (б) еднородни съвкупностни отделни икореномическа ингредиенти* (homogeneous totalitic single ecorenomic ingredients), което е
същото като съвкупностни частни икореномически ингредиенти* (totalitic
particular ecorenomic ingredients), като (а) и (б) са разновидности на частните
икореномически ингредиенти;
(2) за еднородния секторен икореномически предмет – (а) еднородни съвкупни секторни икореномически ингредиенти* (homogeneous joint sector
ecorenomic ingredients) и (б) еднородни съвкупностни секторни икореномически ингредиенти* (homogeneous totalitic sector ecorenomic ingredients);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) за еднородния обществен икореномически предмет – (а) еднородни
съвкупни обществени икореномически ингредиенти* (homogeneous joint
social ecorenomic ingredients) и (б) еднородни съвкупностни обществени икореномически ингредиенти* (homogeneous totalitic social ecorenomic
ingredients);
(4) за разнородния отделен икореномически предмет – (а) разнородни съвкупни отделни икореномически ингредиенти* (heterogeneous joint single
ecorenomic ingredients) и (б) разнородни съвкупностни отделни икореномически ингредиенти* (heterogeneous totalitic single ecorenomic ingredients);
(5) за разнородния секторен икореномически предмет – (а) разнородни
съвкупни секторни икореномически ингредиенти* (heterogeneous joint sector
ecorenomic ingredients), което е същото като съвкупни групови икореномически ингредиенти* (joint group ecorenomic ingredients) и като груповостопански
икореномически ингредиенти* (group-ecorenomic ingredients), и (б) разнородни
съвкупностни
секторни
икореномически
ингредиенти*
(heterogeneous totalitic sector ecorenomic ingredients), което е същото като съвкупностни групови икореномически ингредиенти* (totalitic group ecorenomic
ingredients), като (а) и (б) са разновидности на груповите икореномически ингредиенти;
(6) за разнородния обществен икореномическа предмет – (а) разнородни
съвкупни обществени икореномически ингредиенти* (heterogeneous joint
social ecorenomic ingredients) и (б) разнородни съвкупностни обществени
икореномически ингредиенти* (heterogeneous totalitic social ecorenomic
ingredients);
(7) за всеобщия отделен икореномически предмет – (а) всеобщи съвкупни
отделни икореномически ингредиенти* (general joint single ecorenomic
ingredients) и (б) всеобщи съвкупностни отделни икореномически ингредиенти* (general totalitic single ecorenomic ingredients);
(8) за всеобщия секторен икореномически предмет – (а) всеобщи съвкупни секторни икореномически ингредиенти* (general joint sector ecorenomic
ingredients) и (б) всеобщи съвкупностни секторни икореномически ингредиенти* (general totalitic sector ecorenomic ingredients);
(9) за всеобщия обществен икореномически предмет – (а) всеобщи съвкупни обществени икореномически ингредиенти* (general joint social
ecorenomic ingredients), което е същото като съвкупни всеобхватни икореномически ингредиенти (joint comprehensive ecorenomic ingredients) и като народностопански икореномически ингредиенти* (all-ecorenomic ingredients),
68
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и (б) всеобщи съвкупностни обществени икореномически ингредиенти*
(general totalitic social ecorenomic ingredients), което е същото като съвкупностни всеобхватни икореномически ингредиенти* (totalitic comprehensive
ecorenomic ingredients), като (а) и (б) са разновидности на всеобхватните икореномически ингредиенти.
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната субстанциална икореномическа обхватност, ингредиентната общностна икореномическа
обхватност (първите две са разновидности на ингредиентната икореномическа
обхватност) и ингредиентната икореномическа общностност, т.е. при органическата ингредиентна обхватностна икореномическа композитност*
(organic ingrediental rangeness ecorenomic compositness), се конституират
следните органически разновидности на икореномиката:
(1) за еднородната отделна икореномика –
(а) еднородна съвкупна отделна икореномика* (homogeneous joint single
ecorenomy)
[същото
като
хомоджоинтсингъликореномика*
(homojointsingleecorenomy)], което е същото като съвкупна частна икореномика* (joint particular ecorenomy) и като частностопанска икореномика*
(part-ecorenomy) {в т.ч. (α) еднородна съвкупна индивидуална икореномика*
(homogeneous joint individual ecorenomy) [същото като хомоджоинтиндиикореномика* (homojointindiecorenomy)], (β) еднородна съвкупна фирмена икореномика* (homogeneous joint firm ecorenomy) [същото като хомоджоинтфирмикореномика* (homojointfirmecorenomy)] и (γ) еднородна съвкупна отраслова икореномика* (homogeneous joint branch ecorenomy) [същото като хомоджоинтбраншикореномика* (homojointbranchecorenomy)]};
(б) еднородна съвкупностна отделна икореномика* (homogeneous
totalitic single ecorenomy) [същото като хомототисингъликореномика*
(homototisingleecorenomy)], което е същото като съвкупностна частна икореномика* (totalitic particular ecorenomy) {в т.ч. (α) еднородна съвкупностна
индивидуална икореномика* (homogeneous totalitic individual ecorenomy) [същото като хомототииндиикореномика* (homototiindiecorenomy)], (β) еднородна съвкупностна фирмена икореномика* (homogeneous totalitic firm
ecorenomy)
[същото
като
хомототифирмикореномика*
(homototifirmecorenomy)] и (γ) еднородна съвкупностна отраслова икореномика* (homogeneous totalitic branch ecorenomy) [същото като хомототибраншикореномика* (homototibranchecorenomy)]}, като (а) и (б) са разновидности
на частния икореномика;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) за еднородната секторна икореномика – (а) еднородна съвкупна секторна икореномика* (homogeneous joint sector ecorenomy) [същото като хомоджоинтсектиикореномика* (homojointsectiecorenomy)] и (б) еднородна
съвкупностна секторна икореномика* (homogeneous totalitic sector
ecorenomy) [същото като хомототисектиикореномика* ( homototisectiecorenomy)];
(3) за еднородната обществена икореномика – (а) еднородна съвкупна
обществена икореномика* (homogeneous joint social ecorenomy) [същото като
хомоджоинтсоциикореномика* (homojointsociecorenomy)] и (б) еднородна
съвкупностна обществена икореномика* (homogeneous totalitic social
ecorenomy)
[същото
като
хомототисоциикореномика*
(homototisociecorenomy)];
(4) за разнородната отделна икореномика –
(а) разнородна съвкупна отделна икореномика* (heterogeneous joint
single ecorenomy) [същото като хетероджоинтсингъликореномика*
heterojointsingleecorenomy)] {в т.ч. (α) разнородна съвкупна индивидуална
икореномика* (heterogeneous joint individual ecorenomy) [същото като хетероджоинтиндиикореномика* (heterojointindiecorenomy)], (β) разнородна съвкупна фирмена икореномика* (heterogeneous joint firm ecorenomy) [същото
като хетероджоинтфирмикореномика* (heterojointfirmecorenomy)] и (γ) разнородна съвкупна отраслова икореномика* (heterogeneous joint branch
ecorenomy) [същото като хетероджоинтбраншикореномика* (heterojointbranchecorenomy)]};
(б) разнородна съвкупностна отделна икореномика* (heterogeneous
totalitic single ecorenomy) [същото като хетерототисингъликореномика*
(heterototisingleecorenomy)] {в т.ч. (α) разнородна съвкупностна индивидуална икореномика* (heterogeneous totalitic individual ecorenomy) [същото като
хетерототииндиикореномика* (heterototiindiecorenomy)], (β) разнородна
съвкупностна фирмена икореномика* (heterogeneous totalitic firm ecorenomy)
[същото като хетерототифирмикореномика* (heterototifirmecorenomy)] и (γ)
разнородна съвкупностна отраслова икореномика* (heterogeneous totalitic
branch ecorenomy) [същото като хетерототибраншикореномика* (heterototibranchecorenomy)]};
(5) за разнородната секторна икореномика – (а) разнородна съвкупна секторна икореномика* (heterogeneous joint sector ecorenomy) [същото като
хетероджоинтсектиикореномика* (heterojointsectiecorenomy)], което е същото като съвкупна групова икореномика* (joint group ecorenomy) и като гру70
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------повостопанска икореномика* (group-ecorenomy), и (б) разнородна съвкупностна секторна икореномика* (heterogeneous totalitic sector ecorenomy) [същото като хетерототисектиикореномика* (heterototisectiecorenomy)], което
е същото като съвкупностна групова икореномика* (totalitic group
ecorenomy), като (а) и (б) са разновидности на груповата икореномика;
(6) за разнородната обществена икореномика – (а) разнородна съвкупна
обществена икореномика* (heterogeneous joint social ecorenomy) [същото като
хетероджоинтсоциикореномика* (heterojointsociecorenomy)] и (б) разнородна съвкупностна обществна икореномика* (heterogeneous totalitic social
ecorenomy) [същото като хетерототисоциикореномика* (heterototisociecorenomy)];
(7) за всеобщата отделна икореномика –
(а) всеобща съвкупна отделна икореномика* (general joint single
ecorenomy)
[същото
като
джениджоинтсингъликореномика*
(genijointsingleecorenomy)] {в т.ч. (α) всеобща съвкупна индивидуална икореномика* (general joint individual ecorenomy) [същото като джениджоинтиндиикореномика* (genijointindiecorenomy)], (β) всеобща съвкупна фирмена
икореномика* (general joint firm ecorenomy) [същото като джениджоинтфирмикореномика* (genijointfirmecorenomy)] и (γ) всеобща съвкупна отраслова икореномика* (general joint branch ecorenomy) [същото като джениджоинтбраншикореномика* (genijointbranchecorenomy)]};
(б) всеобща съвкупностна отделна икореномика* (general totalitic single
ecorenomy)
[същото
като
дженитотисингъликореномика*
(genitotisingleecorenomy)] {в т.ч. (α) всеобща съвкупностна индивидуална
икореномика* (general totalitic individual ecorenomy) [същото като дженитотииндиикореномика* (genitotiindiecorenomy)], (β) всеобща съвкупностна
фирмена икореномика* (general totalitic firm ecorenomy) [същото като дженитотифирмикореномика* (genitotifirmecorenomy)] и (γ) всеобща съвкупностна отраслова икореномика* (general totalitic branch ecorenomy) [същото
като дженитотибраншикореномика* (genitotibranchecorenomy)]};
(8) за всеобщата секторна икореномика – (а) всеобща съвкупна секторна
икореномика* (general joint sector ecorenomy) [същото като джениджоинтсектиикореномика* (genijointsectiecorenomy)] и (б) всеобща съвкупностна
секторена икореномика* (general totalitic sector ecorenomy) [същото като
дженитотисектиикореномика* (genitotisectiecorenomy)];
(9) за всеобщата обществена икореномика – (а) всеобща съвкупна обществена икореномика* (general joint social ecorenomy) [същото като джени71
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------джоинтсоциикореномика* (genijointsociecorenomy)], което е същото като
съвкупна всеобхватна икореномика (joint comprehensive ecorenomy) и като
народностопанса икореномика* (all-ecorenomy), и (б) всеобща съвкупностна обществена икореномика* (general totalitic social ecorenomy) [същото като
дженитотисоциикореномика* (genitotisociecorenomy)], което е същото като
съвкупностна всеобхватна икореномика* (totalitic comprehensive ecorenomy),
като (а) и (б) са разновидности на всеобхватната икореномика.
V. Ингредиентната икореномическа съставност* (ingrediental
ecorenomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна икореномическа
общностност, ингредиентна икореномическа субстанциалност и ингредиентна
икореномическа
композантност*
(ingrediental
ecorenomic
composantness) (икореномическата общностност, икореномическата субстанциалност и икореномическата композантност са разновидности на икореномическата съставност). Понятията за икореномическа предмет (това се отнася и
за икореномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната икореномическа съставност, са показани във фиг. 9. Това е първично прилагане
на ингредиентната икореномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна икореномическа съставност* (primary ingrediental ecorenomic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна икореномическа съставност* (organic ingrediental
ecorenomic compoundness), е показано във фиг. 10.
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Първична ингредиентна икореномическа субстанциалност

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

Агрегатен икореномически
предмет

Агрегатен
съвкупен
икореномически
предмет

Множествен съвкупен икореномически
предмет

Множествен
икореномически
предмет

Съвкупен
икореномически
предмет

Първична
ингредиентна
икореномическа
композантност

Агрегатен
съвкупностен икореномически
предмет

Множествен съвкупностен
икореномически
предмет

Съвкупностен
икореномически
предмет

Първична ингредиентна
икореномическа общностност

Фиг. 9. Първична ингредиентна икореномическа съставност

73

950

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Органическа ингредиентна икореномическа субстанциалност

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

Агрегатна
икореномика

Агрегатна
съвкупна
икореномика

Агрегатна
съвкупностна
икореномика

Множествена
икореномика

Множественасъвкупна
икореномика

Множестнета съвкупностна
икореномика

Съвкупна
икореномика

Съвкупностна
икореномика

Органическа
ингредиентна
икореномическа
композантност

Органическа ингредиентна
икореномическа общностност

Фиг. 10. Органическа ингредиентна икореномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икореномическа субстанциалност и ингредиентната икореномическа общностност, т.е.
при първичната ингредиентна икореномическа композитност* (primary
ingrediental ecorenomic compositness), се конституират:
(1) агрегатен съвкупен икореномически предмет* (aggregate joint
ecorenomic thing) [същото като икореномически агреджоинтпредмет*
(ecorenomic aggrejointthing)] и множествен съвкупен икореномически предмет* (plural joint ecorenomic thing) [същото като икореномически плуджоинтпредмет* (ecorenomic plujointthing)] [агрегатният икореномически предмет,
74
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупният икореномически предмет и агрегатният съвкупен икореномически
предмет са разновидности на по-общото понятие за общ икореномически
предмет (total ecorenomic thing), което е същото като икореномически топредмет* (ecorenomic tothing)];
(2) агрегатен съвкупностен икореномически предмет* (aggregate
totalitic ecorenomic thing) [същото като икореномически агретотипредмет*
(ecorenomic aggretotithing)] и множествен съвкупностен икореномически
предмет* (plural totalitic ecorenomic thing) [същото като икореномически
плутотипредмет* (ecorenomic plutotithing)] [множественият икореномически
предмет, съвкупностният икореномически предмет и множественият съвкупностен икореномически предмет са разновидности на по-общото понятие за
мрежест икореномически предмет (reticulated ecorenomic thing), което е същото като икореномически ретипредмет* (ecorenomic retihing)].
Като икореномически връзки в горепосочените икореномически предмети
частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) агрегатни съвкупни
икореномически ингредиенти* (aggregate joint ecorenomic ingredients) и
множествни съвкупни икореномически ингредиенти* (plural joint
ecorenomic ingredients) [агрегатните икореномически ингредиенти, съвкупните
икореномически ингредиенти и агрегатните съвкупни икореномически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие за общи икореномически ингредиенти (total ecorenomic ingredients)]; (2) агрегатни съвкупностни икореномическа ингредиенти* (aggregate totalitic ecorenomic ingredients) и множествени съвкупностни икореномически ингредиенти* (plural totalitic
ecorenomic ingredients) [множествените икореномически ингредиенти, съвкупностните икореномически ингредиенти и множествените съвкупностни икореномически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие за мрежести
икореномически ингредиенти (reticulated ecorenomic ingredients)].
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната икореномическа субстанциалност и ингредиентната икореномическа общностност, т.е.
при органическата ингредиентна икореномическа композитност* (organic
ingrediental ecorenomic compositness), се конституират:
(1) агрегатна съвкупна икореномика* (aggregate joint ecorenomy) [същото
като агреджоинтикореномика* (aggrejointecorenomy)] и множествна съвкупна икореномика* (plural joint ecorenomy) [същото като плуджоинтикореномика* (plujointecorenomy)] [агрегатната икореномика, съвкупната икореномика и агрегатната съвкупна икореномика са разновидности на по-общото по-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нятие за обща икореномика (total ecorenomy), което е същото като тоикореномика* (toecorenomy)];
(2) агрегатна съвкупностна икореномика* (aggregate totalitic ecorenomy)
[същото като агретотиикореномика* (aggretotiecorenomy)] и множествена
съвкупностна икореномика* (plural totalitic ecorenomy) [същото като плутотиикореномика* (plutotiecorenomy)] [множествената икореномика, съвкупностната икореномика и множествената съвкупностна икореномика са разновидности на по-общото понятие за мрежеста икореномика (reticulated
ecorenomy), което е същото като ретиикореномика* (retihing)].
VI. Ингредиентната икореномическа форматност* (ingrediental
ecorenomic formatness) е общо понятие за ингредиентна икореномическа обхватност, ингредиентна икореномическа равнищност и ингредиентна икореномическа многостранност* (ingrediental ecorenomic multilaterality) (икореномическата обхватност, икореномическата равнищност и икореномическата
многостранност са разновидности на икореномическата форматност). Понятията за икореномически предмет (това се отнася и за икореномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната икореномическа форматност, са
показани във фиг. 11. Това е първично прилагане на ингредиентната икореномическа форматност, т.е. на първичната ингредиентна икореномическа
форматност* (primary ingrediental ecorenomic formatness). Органическото
прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна икореномическа форматност* (organic ingrediental ecorenomic formatness), е показано във фиг. 12.
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Първична ингредиентна икореномическа
равнищност

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

Всеобхватен макроикореномически
предмет

Макроикореномически
предмет

Групов
мезоикореномически
предмет

Всеобхватен мезоикореномически
предмет

Частен
микроикореномически
предмет

Групов
микроикореномически
предмет

Всеобхватен микроикореномически
предмет

Частен
икореномически
предмет

Групов
икореномически
предмет

Всеобхватен икореномически
предмет

Мезоикореномически
предмет

Микроикореномически
предмет

Първична
ингредиентна
икореномическа
многостранност

Първична ингредиентна икореномическа
обхватност

Фиг. 11. Първична ингредиентна икореномическа форматност
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Органическа ингредиентна икореномическа
равнищност

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

Всеобхватна
макроикореномика

Макроикореномика

Групова
мезоикореномика

Всеобхватна
мезоикореномика

Частнамикроикореномика

Групова
микроикореномика

Всеобхватна
микроикореномика

Частна
икореномика

Групова
икореномика

Всеобхватна
икореномика

Мезоикореномика

Микроикореномика

Органическа
ингредиентна
икореномическа
многостранност

Органическа ингредиентна икореномическа
обхватност

Фиг. 12. Органическа ингредиентна икореномическа форматност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икореномическа равнищност, ингредиентната общностна икореномическа обхватност и
ингредиентната субстанциална икореномическа обхватност (което означава
съвместно да се приложат ингредиентната икореномическа равнищност и инг78
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редиентната икореномическа обхватност), т.е. при първичната ингредиентна
икореномическа многостранност* (primary ingrediental ecorenomic
multilaterality), се конституират следните разновидности на икореномическия
предмет:
(1) за микроикореномическата предмет:
(а) към отделния микроикореномически предмет –
(α) еднороден отделен микроикореномически предмет* (homogeneous
single microecorenomic thing) [същото като микроикореномически хомосингълпредмет* (microecorenomic homosinglething)] {в т.ч. еднороден индивидуален
микроикореномически
предмет*
(homogeneous
individual
microecorenomic thing) [същото като микроикореномически хомоиндипредмет* (microecorenomic homoindithing)], еднороден фирмен микроикореномически предмет* (homogeneous firm microecorenomic thing) [същото като
микроикореномически хомофирмпредмет* (microecorenomic homofirmthing)]
и еднороден отраслови микроикореномически предмет* (homogeneous
branch microecorenomic thing) [същото като микроикореномически хомобраншпредмет* (microecorenomic homobranchthing)]};
(β) разнороден отделен микроикореномически предмет* (heterogeneous
single microecorenomic thing) [същото като микроикореномически хетеросингълпредмет* (microecorenomic heterosinglething)] {в т.ч. разнороден индивидуален
микроикореномически
предмет*
(heterogeneous
individual
microecorenomic thing) [същото като микроикореномически хетероиндипредмет* (microecorenomic heteroindithing)], разнороден фирмен микроикореномически предмет* (heterogeneous firm microecorenomic thing) [същото като
микроикореномически хетерофирмпредмет* (microecorenomic heterofirmthing)] и разнороден отраслови микроикореномически предмет*
(heterogeneous branch microecorenomic thing) [същото като микроикореномически хетеробраншпредмет* (microecorenomic heterobranchthing)]};
(γ) всеобщ отделен микроикореномически предмет* (general single
microecorenomic thing) [същото като микроикореномически дженисингълпредмет* (microecorenomic genisinglething)] [еднородният микроикореномически предмет, отделният микроикореномически предмет и еднородният отделен
микроикореномически предмет са разновидности на по-общото понятие за
частен микроикореномически предмет* (particular microecorenomic thing),
което е същото като микроикореномически партипредмет* (microecorenomic
partithing)] {в т.ч. всеобщ индивидуален микроикореномически предмет*
(general individual microecorenomic thing) [същото като микроикореномически
79
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дженииндипредмет* (microecorenomic geniindithing)], всеобщ фирмен микроикореномически предмет* (general firm microecorenomic thing) [същото като
микроикореномически
дженифирмпредмет*
(microecorenomic
genifirmthing)] и всеобщ отраслови микроикореномически предмет* (general
branch microecorenomic thing) [същото като микроикореномически дженибраншпредмет* (microecorenomic genibranchthing)]};
(б) към секторния микроикореномически предмет – еднороден секторен
микроикореномически предмет* (homogeneous sector microecorenomic thing)
[същото като микроикореномически хомосектипредмет* (microecorenomic
homosectithing)], разнороден секторен микроикореномически предмет*
(heterogeneous sector microecorenomic thing) [същото като микроикореномически хетеросектипредмет* (microecorenomic heterosectithing)] и всеобщ
сесторен микроикореномически предмет* (general sector microecorenomic
thing)
[същото
като
микроикореномически
дженисектипредмет*
(microecorenomic genisectithing)] [разнородният микроикореномически предмет, секторният микроикореномически предмет и разнородният секторен микроикореномически предмет са разновидности на по-общото понятие за групов
микроикореномически предмет* (group microecorenomic thing), което е същото като микроикореномически групопредмет* (microecorenomic groupthing)];
(в) към обществения микроикореномически предмет – еднороден обществен микроикореномически предмет* (homogeneous social microecorenomic
thing)
[същото
като
микроикореномически
хомосоципредмет*
(microecorenomic homosocithing)], разнороден обществен микроикореномически предмет* (heterogeneous social microecorenomic thing) [същото като
микроикореномически
хетеросоципредмет*
(microecorenomic
heterosocithing)] и всеобщ обществен микроикореномически предмет*
(general social microecorenomic thing) [същото като микроикореномически
дженисоципредмет* (microecorenomic genisocithing)] [всеобщият микроикореномически предмет, общественият микроикореномически предмет и всеобщият обществен микроикореномически предмет са разновидности на пообщото понятие за всеобхватен микроикореномически предмет*
(comprehensive microecorenomic thing), което е същото като микроикореномиески компрепредмет* (microecorenomic comprething)];
(2) за мезоикореномическия предмет:
(а) към секторния мезоикореномически предмет – еднороден секторен
мезоикореномически предмет* (homogeneous sector mesoecorenomic thing)
[същото като мезоикореномически хомосектипредмет* (mesoecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------homosectithing)], разнороден секторен мезоикореномически предмет*
(heterogeneous sector mesoecorenomic thing) [същото като мезоикореномически
хетеросектипредмет* (mesoecorenomic heterosectithing)] и всеобщ сесторен
мезоикореномически предмет* (general sector mesoecorenomic thing) [същото
като
мезоикореномически
дженисектипредмет*
(mesoecorenomic
genisectithing)] [разнородният мезоикореномически предмет, секторният мезоикореномически предмет и разнородният секторен мезоикореномически предмет са разновидности на по-общото понятие за групов мезоикореномически
предмет* (group mesoecorenomic thing), което е същото като мезоикореномически групопредмет* (mesoecorenomic groupthing)];
(б) към обществения мезоикореномически предмет – еднороден обществен мезоикореномически предмет* (homogeneous social mesoecorenomic
thing)
[същото
като
мезоикореномически
хомосоципредмет*
(mesoecorenomic homosocithing)], разнороден обществен мезоикореномически предмет* (heterogeneous social mesoecorenomic thing) [същото като мезоикореномически хетеросоципредмет* (mesoecorenomic heterosocithing)] и всеобщ
обществен
мезоикореномически
предмет*
(general
social
mesoecorenomic thing) [същото като мезоикореномически дженисоципредмет* (mesoecorenomic genisocithing)] [всеобщият мезоикореномически
предмет, общественият мезоикореномически предмет и всеобщият обществен
мезоикореномически предмет са разновидности на по-общото понятие за всеобхватен мезоикореномически предмет* (comprehensive mesoecorenomic
thing), което е същото като мезоикореномиески компрепредмет*
(mesoecorenomic comprething)];
(3) за макроикореномическия предмет:
(а) към обществения макроикореномически предмет – еднороден обществен макроикореномически предмет* (homogeneous social macroecorenomic
thing)
[същото
като
макроикореномически
хомосоципредмет*
(macroecorenomic homosocithing)] (ако не е посочено друго, под еднороден обществен предмет обикновено се подразбира еднородният обществен макроикореномически предмет), разнороден обществен макроикореномически
предмет* (heterogeneous social macroecorenomic thing) [същото като макроикореномически хетеросоципредмет* (macroecorenomic heterosocithing)] (ако
не е посочено друго, под разнороден обществен предмет обикновено се подразбира разнородният обществен макроикореномически предмет) и всеобщ
обществен макроикореномически предмет* (general social macroecorenomic
thing)
[същото
като
макроикореномически
дженисоципредмет*
81
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(macroecorenomic genisocithing)] (ако не е посочено друго, под всеобщ обществен предмет обикновено се подразбира всеобщият обществен макроикореномически предмет) [всеобщият макроикореномически предмет, общественият
макроикореномически предмет и всеобщият обществен макроикореномически
предмет са разновидности на по-общото понятие за всеобхватен макроикореномически предмет* (comprehensive macroecorenomic thing), което е същото
като макроикореномиески компрепредмет* (macroecorenomic comprething)].
Като икореномически връзки в горепосочените икореномически предмети
частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно:
(1) за микроикореномическия предмет:
(а) към отделния микроикореномически предмет – еднородни отделни
микроикореномически ингредиенти* (homogeneous single microecorenomic
ingredients), разнородни отделни микроикореномически ингредиенти*
(heterogeneous single microecorenomic ingredients) и всеобщи отделни микроикореномически ингредиенти* (general single microecorenomic ingredients)
[еднородните микроикореномически ингредиенти, отделните микроикореномически ингредиенти и еднородните отделни микроикореномически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие за частни микроикореномически ингредиенти* (particular microecorenomic ingredients)];
(б) към секторния микроикореномически предмет – еднородни секторни
микроикореномически ингредиенти* (homogeneous sector microecorenomic
ingredients), разнородни секторни микроикореномически ингредиенти*
(heterogeneous sector microecorenomic ingredients) и всеобщи сесторни микроикореномически ингредиенти* (general sector microecorenomic ingredients)
[разнородните микроикореномически ингредиенти, секторните микроикореномически ингредиенти и разнородните секторни микроикореномически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие за групови микроикореномически ингредиенти* (group microecorenomic ingredients)];
(в) към обществения микроикореномическа предмет – еднородни обществени
микроикореномически
ингредиенти*
(homogeneous
social
microecorenomic ingredients), разнородни обществени микроикореномически
ингредиенти* (heterogeneous social microecorenomic ingredients) и всеобщи
обществени
микроикореномически
ингредиенти*
(general
social
microecorenomic ingredients) [всеобщите микроикореномически ингредиенти,
обществените микроикореномически ингредиенти и всеобщите обществени
микроикореномически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие за
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------всеобхватни микроикореномически ингредиенти* (comprehensive microecorenomic ingredients)];
(2) за мезоикореномическия предмет:
(а) към секторния мезоикореномически предмет – еднородни секторни
мезоикореномически ингредиенти* (homogeneous sector mesoecorenomic
ingredients), разнородни секторни мезоикореномически ингредиенти*
(heterogeneous sector mesoecorenomic ingredients) и всеобщи сесторни мезоикореномически предмет* (general sector mesoecorenomic ingredients) [разнородните мезоикореномически ингредиенти, секторните мезоикореномически
ингредиенти и разнородните секторни мезоикореномически ингредиенти са
разновидности на по-общото понятие за групови мезоикореномически ингредиенти* (group mesoecorenomic ingredients)];
(б) към обществения мезоикореномически предмет – еднородни обществени мезоикореномически ингредиенти* (homogeneous social mesoecorenomic
ingredients), разнородни обществени мезоикореномически ингредиенти*
(heterogeneous social mesoecorenomic ingredients) и всеобщи обществени мезоикореномически ингредиенти* (general social mesoecorenomic ingredients)
[всеобщите мезоикореномически ингредиенти, обществените мезоикореномически ингредиенти и всеобщите обществени мезоикореномически ингредиенти
са разновидности на по-общото понятие за всеобхватни мезоикореномически
ингредиенти* (comprehensive mesoecorenomic ingredients)];
(3) за макроикореномическия предмет:
(а) към обществения макроикореномически предмет – еднородни обществени
макроикореномически
ингредиенти*
(homogeneous
social
macroecorenomic ingredients) (ако не е посочено друго, под еднородни обществени ингредиенти обикновено се подразбират еднородните обществени макроикореномически ингредиенти), разнородни обществени макроикореномически ингредиенти* (heterogeneous social macroecorenomic ingredients) (ако не
е посочено друго, под разнородни обществени ингредиенти обикновено се
подразбират разнородните обществени макроикореномически ингредиенти) и
всеобщи обществени макроикореномически ингредиенти* (general social
macroecorenomic ingredients) (ако не е посочено друго, под всеобщи обществени ингредиенти обикновено се подразбират всеобщите обществени макроикореномически ингредиенти) [всеобщите макроикореномически ингредиенти,
обществените макроикореномически ингредиенти и всеобщите обществени
макроикореномически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие за
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------всеобхватни макроикореномически ингредиенти* (comprehensive macroecorenomic ingredients)].
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната икореномическа равнищност, ингредиентната общностна икореномическа обхватност
и ингредиентната субстанциална икореномическа обхватност (което означава
съвместно да се приложат ингредиентната икореномическа равнищност и ингредиентната икореномическа обхватност), т.е. при органическата ингредиентна икореномическа многостранност* (organic ingrediental ecorenomic
multilaterality), се конституират следните разновидности на икореномиката:
(1) за микроикореномиката:
(а) към отделната микроикореномика –
(α) еднородна отделна микроикореномика* (homogeneous single
microecorenomy)
[същото
като
хомосингълмикроикореномика*
(homosinglemicroecorenomy)] {в т.ч. еднородна индивидуална микроикореномика* (homogeneous individual microecorenomy) [същото като хомоиндимикроикореномика* (homoindimicroecorenomy)], еднородна фирмена микроикореномика* (homogeneous firm microecorenomy) [същото като хомофирммикроикореномика* (homofirmmicroecorenomy)] и еднородна отраслова микроикореномика* (homogeneous branch microecorenomy) [същото като хомобраншмикроикореномика* (homobranchmicroecorenomy)]};
(β) разнородна отделна микроикореномика* (heterogeneous single
microecorenomy)
[същото
като
хетеросингълмикроикореномика*
(heterosinglemicroecorenomy)] {в т.ч. разнородна индивидуална микроикореномика* (heterogeneous individual microecorenomy) [същото като хетероиндимикроикореномика* (heteroindimicroecorenomy)], разнородна фирмена микроикореномика* (heterogeneous firm microecorenomy) [същото като хетерофирммикроикореномика* (heterofirmmicroecorenomy)] и разнородна отраслова микроикореномика* (heterogeneous branch microecorenomy) [същото като
хетеробраншмикроикореномика* (heterobranchmicroecorenomy)]};
(γ) всеобща отделна микроикореномика* (general single microecorenomy)
[същото като дженисингълмикроикореномика* (genisinglemicroecorenomy)]
[еднородната микроикореномика, отделната микроикореномика и еднородната
отделна микроикореномика са разновидности на по-общото понятие за частна
микроикореномика* (particular microecorenomy), което е същото като партимикроикореномика* (microecorenomic partiecorenomy)] {в т.ч. всеобща индивидуална микроикореномика* (general individual microecorenomy) [същото
като дженииндимикроикореномика* (geniindimicroecorenomy)], всеобща
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------фирмена микроикореномика* (general firm microecorenomy) [същото като
дженифирммикроикореномика* (microecorenomic genifirmecorenomy)] и всеобща отраслова микроикореномика* (general branch microecorenomy) [същото като дженибраншмикроикореномика* (genibranchmicroecorenomy)]};
(б) към секторния микроикореномика – еднородна секторна микроикореномика* (homogeneous sector microecorenomy) [същото като хомосектимикроикореномика* (homosectimicroecorenomy)], разнородна секторна микроикореномика* (heterogeneous sector microecorenomy) [същото като хетеросектимикроикореномика* (heterosectimicroecorenomy)] и всеобща сесторна
микроикореномика* (general sector microecorenomy) [същото като дженисектимикроикореномика* (genisectimicroecorenomy)] [разнородната микроикореномика, секторната микроикореномика и разнородната секторен микроикореномика са разновидности на по-общото понятие за групова микроикореномика* (group microecorenomy), което е същото като групомикроикореномика*
(groupmicroecorenomy)];
(в) към обществената микроикореномика – еднородна обществена микроикореномика* (homogeneous social microecorenomy) [същото като хомосоцимикроикореномика* (homosocimicroecorenomy)], разнородна обществена
микроикореномика* (heterogeneous social microecorenomy) [същото като хетеросоцимикроикореномика* (heterosocimicroecorenomy)] и всеобща обществена микроикореномика* (general social microecorenomy) [същото като
дженисоцимикроикореномика* (genisocimicroecorenomy)] [всеобщатат микроикореномика, обществената микроикореномика и всеобщата обществена
микроикореномика са разновидности на по-общото понятие за всеобхватна
микроикореномика* (comprehensive microecorenomy), което е същото като
компремикроикореномика* (compremicroecorenomy)];
(2) за мезоикореномиката:
(а) към секторната мезоикореномика – еднородна секторна мезоикореномика* (homogeneous sector mesoecorenomy) [същото като хомосектимезоикореномика* (homosectimesoecorenomy)], разнородна секторна мезоикореномика* (heterogeneous sector mesoecorenomy) [същото като хетеросектимезоикореномика* (heterosectimesoecorenomy)] и всеобща сесторна мезоикореномика* (general sector mesoecorenomy) [същото като дженисектимезоикореномика* (genisectimesoecorenomy)] [разнородната мезоикореномика, секторната мезоикореномика и разнородната секторен мезоикореномика са разновидности на по-общото понятие за групова мезоикореномика* (group
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------mesoecorenomy),
което
е
същото
като
групомезоикореномика*
(groupmesoecorenomy)];
(б) към обществената мезоикореномика – еднородна обществена мезоикореномика* (homogeneous social mesoecorenomy) [същото като хомосоцимезоикореномика* (homosocimesoecorenomy)], разнородна обществена мезоикореномика* (heterogeneous social mesoecorenomy) [същото като хетеросоцимезоикореномика* (heterosocimesoecorenomy)] и всеобща обществена мезоикореномика* (general social mesoecorenomy) [същото като дженисоцимезоикореномика* (genisocimesoecorenomy)] [всеобщата мезоикореномика, обществената мезоикореномика и всеобщата обществен мезоикореномика са разновидности на по-общото понятие за всеобхватна мезоикореномика*
(comprehensive mesoecorenomy), което е същото като компремезоикореномика* (compremesoecorenomy)];
(3) за макроикореномиката:
(а) към обществената макроикореномика – еднородна обществеан макроикореномика* (homogeneous social macroecorenomy) [същото като хомосоцимакроикореномика* (homosocimacroecorenomy)] (ако не е посочено друго,
под еднороден обществена икореномика обикновено се подразбира еднородната обществена макроикореномика), разнородна обществена макроикореномика* (heterogeneous social macroecorenomy) [същото като хетеросоцимакроикореномика* (heterosocimacroecorenomy)] (ако не е посочено друго,
под разнородна обществена икореномика обикновено се подразбира разнородната обществена макроикореномика) и всеобща обществена макроикореномика* (general social macroecorenomy) [същото като дженисоцимакроикореномика* (genisocimacroecorenomy)] (ако не е посочено друго, под всеобща
обществена икореномика обикновено се подразбира всеобщата обществена
макроикореномика) [всеобщата макроикореномика, обществената макроикореномика и всеобщата обществена макроикореномика са разновидности на пообщото понятие за всеобхватна макроикореномика* (comprehensive
macroecorenomy), което е същото като компремакроикореномика*
(compremacroecorenomy)].
Ингредиентната икореномическа многостранност е ингредиентен икореномически критерий, чрез който се идентифицират отделни сегменти от цялостното поле на ингредиентната икореномическа форматност, дефинирани
едновременно от ингредиентната икореномическа равнищност и ингредиентната икореномическа обхватност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Тъй като ингредиентната икореномическа обхватност има поне две разновидности – ингредиентната субстанциална икореномическа обхватност и
ингредиентната общностна икореномическа обхватност, то и ингредиентната икореномическа форматност има поне две съответстващи им разновидности: това са ингредиентната субстанциална икореномическа форматност и
ингредиентната общностна икореномическа форматност.
VII. Ингредиентната субстанциална икореномическа форматност*
(ingrediental substantial ecorenomic formatness) е общо понятие за ингредиентна
субстанциална икореномическа обхватност, ингредиентна икореномическа
равнищеност и ингредиентна субстанциална икореномическа многостранност* (ingrediental substantial ecorenomic multilaterality) (субстанциалната икореномическа обхватност, икореномическата равнищност и икореномическата
многостранност са разновидности на субстанциалната икореномическа форматност). Понятията за икореномическия предмет, които възникват при ингредиентната субстанциална икореномическа форматност, са показани във фиг.
13. Това е първично прилагане на ингредиентната субстанциална икореномическа форматност, т.е. на първичната ингредиентна субстанциална икореномическа форматност* (primary ingrediental substantial ecorenomic
formatness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна субстанциална икореномическа форматност* (organic
ingrediental substantial ecorenomic formatness), е показано във фиг. 14.
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Първична ингредиентна икореномическа
равнищност`

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

Еднороден
макроикореномически
предмет

Разнороден макроикоре
номически
предмет

Всеобщ
макроикореномически
предмет

Мезоикореномически
предмет

Еднороден
мезоикореномически
предмет

Разнороден мезоикореномически
предмет

Всеобщ
мезоикореномически
предмет

Микроикореномически
предмет

Еднороден
микроикореномически
предмет

Разнороден микроикореномически
предмет

Всеобщ
микроикореномически
предмет

Еднороден икореномически
предмет

Разнороден икореномически
предмет

Всеобщ
икореномически
предмет

Макроикореномически
предмет

Първична
ингредиентна
субстанциална
икореномическа
многостранност

Първична ингредиентна субстанциална
икореномическа обхватност

Фиг. 13. Първична ингредиентна субстанциална икореномическа форматност
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Органическа ингредиентна икореномическа
равнищност`

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

Макроикореномика

Еднородна
макроикореномика

Разнородна
макроикореномика

Всеобщамакроикореномика

Мезоикореномика

Еднородна
мезоикореномика

Разнородна
мезоикореномика

Всеобщамезоикореномика

Микроикореномика

Еднородна
микроикореномика

Разнородна
микроикореномика

Всеобщамикроикореномика

Еднородна
икореномика

Разнородна
икореномика

Всеобща
икореномика

Органическа
ингредиентна
субстанциална
икореномическа
многостранност

Органическа ингредиентна субстанциална
икореномическа обхватност

Фиг. 14. Органическа ингредиентна субстанциална икореномическа форматност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икореномическа равнищност и ингредиентната субстанциална икореномическа обхватност, т.е. при първичната ингредиентна субстанциална икореномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------многостранност* (primary ingrediental substantial ecorenomic multilaterality),
се конституират:
(1) за микроикореномическия предмет – еднороден микроикореномически предмет* (homogeneous microecorenomic thing) [същото като микроикореномически хомопредмет* (microecorenomic homothing)], разнороден микроикореномически предмет* (heterogeneous microecorenomic thing) [същото като
микроикореномически хетеропредмет* (microecorenomic heterothing)] и всеобщ микроикореномически предмет* (general microecorenomic thing) [същото
като микроикореномически дженипредмет* (microecorenomic genithing)];
(2) за мeзоикореномическия предмет – еднороден мезоикореномически
предмет* (homogeneous mesoecorenomic thing) [същото като мезоикореномически хомопредмет* (mesoecorenomic homothing)], разнороден мезоикореномически предмет* (heterogeneous mesoecorenomic thing) [същото като мезоикореномически хетеропредмет* (mesoecorenomic heterothing)] и всеобщ мезоикореномически предмет* (general mesoecorenomic thing) [същото като мезоикореномически дженипредмет* (mesoecorenomic genithing)];
(3) за макроикореномическия предмет – еднороден макроикореномически
предмет* (homogeneous macroecorenomic thing) [същото като макроикореномически хомопредмет* (macroecorenomic homothing)], разнороден макроикореномически предмет* (heterogeneous macroecorenomic thing) [същото като
макроикореномически хетеропредмет* (macroecorenomic heterothing)] и всеобщ макроикореномически предмет* (general macroecorenomic thing) [същото като макроикореномически дженипредмет* (macroecorenomic genithing)].
Като икореномически връзки в горепосочените икореномически предмети
частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) за микроикореномическия предмет – еднородни микроикореномически ингредиенти* (single
microecorenomic ingredients), разнородни микроикореномически ингредиенти* (sector microecorenomic ingredients) и всеобщи микроикореномически ингредиенти* (social microecorenomic ingredients); (2) за мезоикореномическия
предмет – еднородни мезоикореномически ингредиенти* (sector
mesoecorenomic ingredients), разнородни мезоикореномически ингредиенти*
(social mesoecorenomic ingredients) и всеобщи мезоикореномически ингредиенти* (social mesoecorenomic ingredients); (3) за макроикореномическия предмет
–
еднородни
макроикореномически
ингредиенти*
(social
macroecorenomic ingredients), разнородни макроикореномически ингредиенти* (social macroecorenomic ingredients) и всеобщи макроикореномически ингредиенти* (social macroecorenomic ingredients).
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната икореномическа равнищност и ингредиентната субстанциална икореномическа обхватност, т.е. при органическата ингредиентна субстанциална икореномическа многостранност* (organic ingrediental substantial ecorenomic
multilaterality), се конституират:
(1) за микроикореномиката – еднородна микроикореномика*
(homogeneous microecorenomy) [същото като хомомикроикореномика*
(homomicroecorenomy)], разнородна микроикореномика* (heterogeneous
microecorenomy)
[същото
като
хетеромикроикореномика*
(heteromicroecorenomy)]
и
всеобща
микроикореномика*
(general
microecorenomy)
[същото
като
дженимикроикореномика*
(genimicroecorenomy)];
(2) за мезоикореномиката – еднородна мезоикореномика* (homogeneous
mesoecorenomy) [същото като хомомезоикореномика* (homomesoecorenomy)],
разнородна мезоикореномика* (heterogeneous mesoecorenomy) [същото като
хетеромезоикореномика* (heteromesoecorenomy)] и всеобща мезоикореномика* (general mesoecorenomy) [същото като дженимезоикореномика* (genimesoecorenomy)];
(1) за макроикореномиката – еднородна макроикореномика*
(homogeneous macroecorenomy) [същото като хомомакроикореномика*
(homomacroecorenomy)], разнородна макроикореномика* (heterogeneous
macroecorenomy)
[същото
като
хетеромакроикореномика*
(heteromacroecorenomy)]
и
всеобща
макроикореномика*
(general
macroecorenomy)
[същото
като
дженимакроикореномика*
(genimacroecorenomy)];
Ингредиентната субстанциална икореномическа многостранност е ингредиентен икореномически критерий, чрез който се идентифицират отделни
сегменти от цялостното поле на ингредиентната субстанциална икореномическа форматност, дефинирани едновременно от ингредиентната икореномическа равнищност и ингредиентната субстанциална икореномическа обхватност.
Когато субстанциално и съвместно се приложат ингредиентната икореномическа равнищност, ингредиентната субстанциална икореномическа обхватност, ингредиентната икореномическа общностност и ингредиентната общностна икореномическа обхватност, се конституират:
(1) за еднородния отделен икореномически предмет – (а) еднороден съвкупен отделен икореномически предмет* (homogeneous joint single
91
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic thing), което е същото като съвкупен частен икореномически
предмет* (joint particular ecorenomic thing) и като частностопански икореномически предмет* (part-ecorenomic thing) [тя е като еднороден съвкупен
отделен микроикореномически предмет* (homogeneous joint single
microecorenomic thing), което е същото като съвкупен частен микроикореномически предмет* (joint particular microecorenomic thing) и като частностопански микроикореномически предмет* (part-microecorenomic thing)], и (б)
еднороден съвкупаностен отделен икореномически предмет* (homogeneous
totalitic single ecorenomic thing), което е същото като съвкупеностен частен
икореномически предмет* (totalitic particular ecorenomic thing) [тя е като
еднороден съвкупностен отделен микроикореномически предмет*
(homogeneous totalitic single microecorenomic thing), което е същото като съвкупеностен частен микроикореномически предмет* (totalitic particular
microecorenomic thing)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са разновидности на частния микроикореномически предмет;
(2) за еднородния секторен икореномически предмет – (а) еднороден съвкупен секторен икореномически предмет* (homogeneous joint sector
ecorenomic thing) [в т.ч. (α) еднороден съвкупен секторен микроикореномически предмет* (homogeneous joint sector microecorenomic thing) и (β) еднороден съвкупен секторен мезоикореномически предмет* (homogeneous joint
sector mesoecorenomic thing)] и (б) еднороден съвкупностен секторен икореномически предмет* (homogeneous totalitic sector ecorenomic thing) [в т.ч
еднороден съвкупностен секторен микроикореномически предмет*
(homogeneous totalitic sector microecorenomic thing) и еднороден съвкупностен
секторен мезоикореномически предмет* (homogeneous totalitic sector
mesoecorenomic thing)];
(3) за еднородния обществен икореномически предмет – (а) еднороден
съвкупен обществен икореномически предмет* (homogeneous joint social
ecorenomic thing) [в т.ч. (α) еднороден съвкупен обществен микроикореномически предмет* (homogeneous joint social microecorenomic thing), (β) еднороден съвкупен обществен мезоикореномически предмет* (homogeneous joint
social mesoecorenomic thing) и (γ) еднороден съвкупен обществен макроикореномически предмет* (homogeneous joint social macroecorenomic thing)] и (б)
еднороден
съвкупностен
обществен
икореномически
предмет*
(homogeneous totalitic social ecorenomic thing) [в т.ч. (α) еднороден съвкупностен обществен микроикореномически предмет* (homogeneous totalitic social
microecorenomic thing), (β) еднороден съвкупностен обществен мезоикоре92
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически предмет* (homogeneous totalitic social mesoecorenomic thing) и (γ)
еднороден съвкупностен обществен макроикореномически предмет*
(homogeneous totalitic social macroecorenomic thing)];
(4) за разнородния отделен икореномически предмет – (а) разнороден съвкупен отделен икореномически предмет* (heterogeneous joint single
ecorenomic thing) [тя е като разнороден съвкупен отделен микроикореномически предмет* (heterogeneous joint single microecorenomic thing)] и (б) разнороден съвкупностен отделен икореномически предмет* (heterogeneous
totalitic single ecorenomic thing) [тя е като разнороден съвкупностен отделен
микроикореномически предмет* (heterogeneous totalitic single ecorenomic microthing)];
(5) за разнородния секторен икореномически предмет – (а) разнороден
съвкупен секторен икореномически предмет* (heterogeneous joint sector
ecorenomic thing), което е същото като съвкупен групов икореномически
предмет* (joint group ecorenomic thing) и като груповостопански икореномически предмет* (group-ecorenomic thing) [в т.ч. (α) разнороден съвкупен секторен микроикореномически предмет* (heterogeneous joint sector
microecorenomic thing), което е същото като съвкупен групов микроикореномически предмет* (joint group microecorenomic thing) и като груповостопански микроикореномически предмет* (group-microecorenomic thing) и (β) разнороден съвкупен секторен мезоикореномически предмет* (heterogeneous
joint sector mesoecorenomic thing), което е същото като съвкупен групов мезоикореномически предмет* (joint group mesoecorenomic thing) и като груповостопански мезоикореномически предмет* (group-mesoecorenomic thing)], и
(б) разнороден съвкупностен секторен икореномически предмет*
(heterogeneous totalitic sector ecorenomic thing), което е същото като съвкупеностен групов икореномически предмет* (totalitic group ecorenomic thing) [в
т.ч. (α) разнороден съвкупностен секторен микроикореномически предмет*
(heterogeneous totalitic sector microecorenomic thing), което е същото като съвкупеностен групов микроикореномически предмет* (totalitic group
microecorenomic thing) и (β) разнороден съвкупностен секторен мезоикореномически предмет* (heterogeneous totalitic sector mesoecorenomic thing), което е същото като съвкупеностен групов мезоикореномически предмет*
(totalitic group mesoecorenomic thing)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции
са разновидности, съответно, на груповия микроикореномически предмет и
груповия мезоикореномически предмет;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(6) за разнородния обществен икореномически предмет – (а) разнороден
съвкупен обществен икореномически предмет* (heterogeneous joint social
ecorenomic thing) [в т.ч. (α) разнороден съвкупен обществен микроикореномически предмет* (heterogeneous joint social microecorenomic thing), (β) разнороден съвкупен обществен мезоикореномически предмет* (heterogeneous
joint social mesoecorenomic thing) и (γ) разнороден съвкупен обществен макроикореномически предмет* (heterogeneous joint social macroecorenomic
thing)] и (б) разнороден съвкупностен обществен икореномически предмет*
(heterogeneous totalitic social ecorenomic thing) [в т.ч. (α) разнороден съвкупностен обществен микроикореномически предмет* (heterogeneous totalitic
social microecorenomic thing), (β) разнороден съвкупностен обществен мезоикореномически предмет* (heterogeneous totalitic social mesoecorenomic thing)
и (γ) разнороден съвкупностен обществен макроикореномически предмет*
(heterogeneous totalitic social macroecorenomic thing)];
(7) за всеобщия отделен икореномически предмет – (а) всеобщ съвкупен
отделен икореномически предмет* (general joint single ecorenomic thing) [тя е
като всеобщ съвкупен отделен микроикореномически предмет* (general joint
single microecorenomic thing)] и (б) всеобщ съвкупностен отделен икореномически предмет* (general totalitic single ecorenomic thing) [тя е като всеобщ
съвкупностен отделен микроикореномически предмет* (general totalitic
single microecorenomic thing)];
(8) за всеобщия секторен икореномически предмет – (а) всеобщ съвкупен
секторен икореномически предмет* (general joint sector ecorenomic thing) [в
т.ч. (α) всеобщ съвкупен секторен микроикореномически предмет* (general
joint sector microecorenomic thing) и (β) всеобщ съвкупен секторен мезоикореномически предмет* (general joint sector mesoecorenomic thing)] и (б) всеобщ
съвкупностен секторен икореномически предмет* (general totalitic sector
ecorenomic thing) [в т.ч. (α) всеобщ съвкупностен секторен микроикореномически предмет* (general totalitic sector microecorenomic thing) и (β) всеобщ
съвкупностен секторен мезоикореномически предмет* (general totalitic
sector mesoecorenomic thing)];
(9) за всеобщия обществен икореномически предмет – (а) всеобщ съвкупен обществен икореномически предмет* (general joint social ecorenomic
thing), което е същото като съвкупен всеобхватен икореномически предмет
(joint comprehensive ecorenomic thing) и като народностопански икореномически предмет* (all-ecorenomic thing) [в т.ч. (α) всеобщ съвкупен обществен
микроикореномически предмет* (general joint social microecorenomic thing),
94
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------което е същото като съвкупен всеобхватен микроикореномически предмет
(joint comprehensive microecorenomic thing) и като народностопански микроикореномически предмет* (all-microecorenomic thing), (β) всеобщ съвкупен
обществен
мезоикореномически
предмет*
(general
joint
social
mesoecorenomic thing), което е същото като съвкупен всеобхватен мезоикореномически предмет (joint comprehensive mesoecorenomic thing) и като народностопански мезоикореномически предмет* (all-mesoecorenomic thing) и
(γ) всеобщ съвкупен обществен макроикореномически предмет* (general
joint social macroecorenomic thing), което е същото като съвкупен всеобхватен
макроикореномически предмет (joint comprehensive macroecorenomic thing) и
като
народностопански
макроикореномически
предмет*
(allmacroecorenomic thing)], и (б) всеобщ съвкупностен обществен икореномически предмет* (general totalitic social ecorenomic thing), което е същото като
съвкупеностен
всеобхватен
икореномически
предмет*
(totalitic
comprehensive ecorenomic thing) [в т.ч. (α) всеобещ съвкупностен обществен
микроикореномически предмет* (general totalitic social microecorenomic
thing), което е същото като съвкупеностен всеобхватен микроикореномически предмет* (totalitic comprehensive microecorenomic thing), (β) всеобщ съвкупностен обществен мезоикореномически предмет* (general totalitic social
mesoecorenomic thing), което е същото като съвкупеностен всеобхватен мезоикореномически предмет* (totalitic comprehensive mesoecorenomic thing) и
(γ) всеобщ съвкупностен обществен макроикореномически предмет*
(general totalitic social macroecorenomic thing), което е същото като съвкупеностен всеобхватен макроикореномически предмет* (totalitic comprehensive
macroecorenomic thing)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са разновидности, съответно, на всеобхватния микроикореномически предмет, всеобхватния мезоикореномически предмет и всеобхватния макроикореномически
предмет.
На всички разновидности на тези икореномически предмети отговарят съответстващи им разновидности на икореномически ингредиенти.
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната икореномическа равнищност, ингредиентната субстанциална икореномическа обхватност, ингредиентната икореномическа общностност и ингредиентната общностна икореномическа обхватност, се конституират:
(1) за еднородната отделна икореномика – (а) еднороден съвкупен отделна икореномика* (homogeneous joint single ecorenomy), което е същото като
съвкупна частна икореномика* (joint particular ecorenomy) и като частнос95
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------топанска икореномика* (part-ecorenomy) [тя е като еднородна съвкупна отделна микроикореномика* (homogeneous joint single microecorenomy), което е
същото като съвкупна частна микроикореномика* (joint particular
microecorenomy) и като частностопанска микроикореномика* (partmicroecorenomy)], и (б) еднородна съвкупаностна отделна икореномика*
(homogeneous totalitic single ecorenomy), което е същото като съвкупеностна
частна икореномика* (totalitic particular ecorenomy) [тя е като еднородна съвкупностна отделна микроикореномика* (homogeneous totalitic single
microecorenomy), което е същото като съвкупеностна частна микроикореномика* (totalitic particular microecorenomy)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са разновидности на частната микроикореномика;
(2) за еднородната секторна икореномика – (а) еднородна съвкупна секторна икореномика* (homogeneous joint sector ecorenomy) [в т.ч. (α) еднородна съвкупна секторна микроикореномика* (homogeneous joint sector microecorenomy) и (β) еднородна съвкупна секторна мезоикореномика*
(homogeneous joint sector mesoecorenomy)] и (б) еднородна съвкупностна секторна икореномика* (homogeneous totalitic sector ecorenomy) [в т.ч еднородна
съвкупностна секторна микроикореномика* (homogeneous totalitic sector microecorenomy) и еднородна съвкупностна секторна мезоикореномика*
(homogeneous totalitic sector mesoecorenomy)];
(3) за еднородната обществена икореномика – (а) еднородна съвкупна
обществена икореномика* (homogeneous joint social ecorenomy) [в т.ч. (α)
еднородна съвкупна обществена микроикореномика* (homogeneous joint
social microecorenomy), (β) еднородна съвкупна обществена мезоикореномика* (homogeneous joint social mesoecorenomy) и (γ) еднородна съвкупна
обществена макроикореномика* (homogeneous joint social macroecorenomy)]
и (б) еднородна съвкупностна обществена икореномика* (homogeneous
totalitic social ecorenomy) [в т.ч. (α) еднородна съвкупностен обществена
микроикореномика* (homogeneous totalitic social microecorenomy), (β) еднородна съвкупностна обществена мезоикореномика* (homogeneous totalitic
social mesoecorenomy) и (γ) еднородна съвкупностна обществена макроикореномика* (homogeneous totalitic social macroecorenomy)];
(4) за разнородната отделна икореномика – (а) разнородна съвкупна отделна икореномика* (heterogeneous joint single ecorenomy) [тя е като разнородна съвкупна отделна микроикореномика* (heterogeneous joint single microecorenomy)] и (б) разнородна съвкупностна отделна икореномика*
(heterogeneous totalitic single ecorenomy) [тя е като разнородна съвкупностна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделна микроикореномика* (heterogeneous totalitic single ecorenomic microthing)];
(5) за разнородната секторна икореномика – (а) разнородна съвкупна
секторна икореномика* (heterogeneous joint sector ecorenomy), което е същото
като съвкупна групова икореномика* (joint group ecorenomy) и като груповостопанска икореномика* (group-ecorenomy) [в т.ч. (α) разнородна съвкупна
секторна микроикореномика* (heterogeneous joint sector microecorenomy), което е същото като съвкупна групова микроикореномика* (joint group
microecorenomy) и като груповостопанска микроикореномика* (groupmicroecorenomy) и (β) разнородна съвкупна секторна мезоикореномика*
(heterogeneous joint sector mesoecorenomy), което е същото като съвкупна групова мезоикореномика* (joint group mesoecorenomy) и като груповостопанска
мезоикореномика* (group-mesoecorenomy)], и (б) разнородна съвкупностна
секторна икореномика* (heterogeneous totalitic sector ecorenomy), което е същото като съвкупеностна групова икореномика* (totalitic group ecorenomy) [в
т.ч. (α) разнородна съвкупностна секторна микроикореномика*
(heterogeneous totalitic sector microecorenomy), което е същото като съвкупеностна групова микроикореномика* (totalitic group microecorenomy) и (β)
разнородна съвкупностна секторна мезоикореномика* (heterogeneous
totalitic sector mesoecorenomy), което е същото като съвкупеностна групова
мезоикореномика* (totalitic group mesoecorenomy)], като съдържащите се в (а)
и (б) позиции са разновидности, съответно, на груповата микроикореномикаи
груповата мезоикореномика;
(6) за разнородната обществена икореномика – (а) разнородна съвкупна
обществена икореномика* (heterogeneous joint social ecorenomy) [в т.ч. (α)
разнородна съвкупна обществена микроикореномика* (heterogeneous joint
social microecorenomy), (β) разнородна съвкупна обществена мезоикореномика* (heterogeneous joint social mesoecorenomy) и (γ) разнородна съвкупна
обществена макроикореномика* (heterogeneous joint social macroecorenomy)]
и (б) разнородна съвкупностна обществена икореномика* (heterogeneous
totalitic social ecorenomy) [в т.ч. (α) разнородна съвкупностна обществена
микроикореномика* (heterogeneous totalitic social microecorenomy), (β) разнородна съвкупностна обществена мезоикореномика* (heterogeneous totalitic
social mesoecorenomy) и (γ) разнородна съвкупностна обществена макроикореномика* (heterogeneous totalitic social macroecorenomy)];
(7) за всеобщата отделна икореномика – (а) всеобща съвкупна отделена
икореномика* (general joint single ecorenomy) [тя е като всеобща съвкупна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделна микроикореномика* (general joint single microecorenomy)] и (б) всеобща съвкупностна отделна икореномика* (general totalitic single ecorenomy)
[тя е като всеобща съвкупностена отделна микроикореномика* (general
totalitic single microecorenomy)];
(8) за всеобщата секторна икореномика – (а) всеобща съвкупна секторна
икореномика* (general joint sector ecorenomy) [в т.ч. (α) всеобща съвкупна
секторна микроикореномика* (general joint sector microecorenomy) и (β) всеобща съвкупна секторна мезоикореномика* (general joint sector
mesoecorenomy)] и (б) всеобща съвкупностна секторна икореномика*
(general totalitic sector ecorenomy) [в т.ч. (α) всеобща съвкупностна секторна
микроикореномика* (general totalitic sector microecorenomy) и (β) всеобща
съвкупностна секторна мезоикореномика* (general totalitic sector
mesoecorenomy)];
(9) за всеобщата обществена икореномика – (а) всеобща съвкупна обществена икореномика* (general joint social ecorenomy), което е същото като съвкупна всеобхватна икореномика(joint comprehensive ecorenomy) и като народностопанска икореномика* (all-ecorenomy) [в т.ч. (α) всеобща съвкупна
обществена микроикореномика* (general joint social microecorenomy), което е
същото като съвкупна всеобхватна микроикореномика(joint comprehensive
microecorenomy) и като народностопанска микроикореномика* (allmicroecorenomy), (β) всеобща съвкупна обществена мезоикореномика*
(general joint social mesoecorenomy), което е същото като съвкупна всеобхватна мезоикореномика(joint comprehensive mesoecorenomy) и като народностопанска мезоикореномика* (all-mesoecorenomy) и (γ) всеобща съвкупна обществена макроикореномика* (general joint social macroecorenomy), което е
същото като съвкупна всеобхватна макроикореномика(joint comprehensive
macroecorenomy) и като народностопанска макроикореномика* (allmacroecorenomy)], и (б) всеобща съвкупностна обществена икореномика*
(general totalitic social ecorenomy), което е същото като съвкупеностна всеобхватна икореномика* (totalitic comprehensive ecorenomy) [в т.ч. (α) всеобща
съвкупностна обществена микроикореномика* (general totalitic social
microecorenomy), което е същото като съвкупеностна всеобхватна микроикореномика* (totalitic comprehensive microecorenomy), (β) всеобща съвкупностна
обществена
мезоикореномика*
(general
totalitic
social
mesoecorenomy), което е същото като съвкупеностна всеобхватна мезоикореномика* (totalitic comprehensive mesoecorenomy) и (γ) всеобща съвкупностна обществена макроикореномика* (general totalitic social macroecorenomy),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------което е същото като съвкупеностна всеобхватна макроикореномика*
(totalitic comprehensive macroecorenomy)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са разновидности, съответно, на всеобхватната микроикореномика, всеобхватната мезоикореномикаи всеобхватната макроикореномика.
VIII. Ингредиентната общностна икореномическа форматност*
(ingrediental communitical ecorenomic formatness) е общо понятие за ингредиентна общностна икореномическа обхватност, ингредиентна икореномическа
равнищеност и ингредиентна общностна икореномическа многостранност* (ingrediental communitical ecorenomic multilaterality) (общностната икореномическа обхватност, икореномическата равнищност и общностната икореномическа многостранност са разновидности на общностната икореномическа форматност). Понятията за икореномически предмет, които възникват
при ингредиентната общностна икореномическа форматност, са показани във
фиг. 15. Това е първично прилагане на ингредиентната общностна икореномическа форматност, т.е. на първичната ингредиентна общностна икореномическа форматност* (primary ingrediental communitical ecorenomic
formatness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна общностна икореномическа форматност* (organic
ingrediental communitical ecorenomic formatness), е показано във фиг. 16.
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Първична ингредиентна икореномическа
равнищност

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

Обществен макроикореномически
предмет

Макроикореномически
предмет

Секторен
мезоикореномически
предмет

Обществен мезоикореномически
предмет

Отделен
микроикореномически
предмет

Секторен
микроикореномически
предмет

Обществен микроикореномически
предмет

Отделен
икореномически
предмет

Секторен
икореномически
предмет

Обществен икореномически
предмет

Мезоикореномически
предмет

Микроикореномически
предмет

Първична
ингредиентна
общностна
икореномическа
многостранност

Първична ингредиентна общностна
икореномическа обхватност

Фиг. 15. Първична ингредиентна общностна икореномическа форматност
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Органическа ингредиентна икореномическа
равнищност

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

Общественна
макроикореномика

Макроикореномика

Секторна
мезоикореномика

Общественна
мезоикореномика

Отделна
микроикореномика

Секторна
микроикореномика

Общественна
микроикореномика

Отделна
икореномика

Секторна
икореномика

Обществена икореномика

Мезоикореномика

Микроикореномика

Органическа
ингредиентна
общностна
икореномическа
многостранност

Органическа ингредиентна общностна
икореномическа обхватност

Фиг. 16. Органическа ингредиентна общностна икореномическа форматност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икореномическа равнищност и ингредиентната общностна икореномическа обхватност,
т.е. при първичната ингредиентна общностна икореномическа многост-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ранност* (primary ingrediental communitical ecorenomic multilaterality), се конституират:
(1) за микроикореномическия предмет – отделен микроикореномически
предмет* (single microecorenomic thing) [същото като микроикореномически
сингълпредмет* (microecorenomic single thing)], към който се числят индивидуалният икореномически предмет (individual ecorenomic thing), фирменият икореномически предмет (firm ecorenomic thing), отрасловият икореномически предмет (branch ecorenomic thing), както и други общностни (респ.
институционални) икореномически формирования, секторният микроикореномически предмет* (sector microecorenomic thing) [същото като микроикореномически сектипредмет* (microecorenomic sectithing)], към който се числи комплексният икореномически предмет (complex ecorenomic thing) от
фирми и други, и общественният микроикореномически предмет* (social
microecorenomic thing) [същото като микроикореномически соципредмет*
(microecorenomic socithing)];
(2) за мезоикореномическия предмет – секторният мезоикореномически
предмет* (sector mesoecorenomic thing) [същото като мезоикореномически
сектипредмет* (mesoecorenomic sectithing)] и общественият мезоикореномически предмет* (social mesoecorenomic thing) [същото като мезоикореномически соципредмет* (mesoecorenomic socithing)];
(3) за макроикореномическия предмет – общественият макроикореномически предмет* (social macroecorenomic thing) [същото като макроикореномически соципредмет* (macroecorenomic socithing)].
Като икореномически връзки в горепосочените икореномически предмети
частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) за микроикореномическия предмет – отделни микроикореномически ингредиенти* (single
microecorenomic ingredients), секторни микроикореномически ингредиенти*
(sector microecorenomic ingredients) и обществени микроикореномически ингредиенти* (social microecorenomic ingredients); (2) за мезоикореномическия
предмет – секторни мезоикореномически ингредиенти* (sector
mesoecorenomic ingredients) и обществени мезоикореномически ингредиенти* (social mesoecorenomic ingredients); (3) за макроикореномическия предмет
– обществени макроикореномически ингредиенти* (social macroecorenomic
ingredients).
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната икореномическа равнищност и ингредиентната общностна икореномическа обхватност, т.е. при органическата ингредиентна общностна икореномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------многостранност* (organic ingrediental communitical ecorenomic multilaterality),
се конституират: (1) за микроикореномиката – отделна микроикореномика*
(single microecorenomy) [същото като сингълмикроикореномика* (ecorenomic
singlemicroecorenomy)], към който се числят индивидуалната икореномика
(individual ecorenomy), фирмената икореномика (firm ecorenomy), отрасловата икореномика (branch ecorenomy), както и други общностни (респ. институционални) икореномически формирования, секторната микроикореномика* (sector microecorenomy) [същото като сектимикроикореномика*
(sectimicroecorenomy)], към който се числи комплексната икореномика
(complex ecorenomy) от фирми и други, и общественната микроикореномика* (social microecorenomy) [същото като социмикроикореномика*
(socimicroecorenomy)]; (2) за мезоикореномиката – секторната мезоикореномика* (sector mesoecorenomy) [същото като сектимезоикореномика* (sectimesoecorenomy)] и общественага мезоикореномика* (social mesoecorenomy)
[същото като социмезоикореномика* (socimesoecorenomy)]; (3) за макроикореномиката – обществената макроикореномика* (social macroecorenomy)
[същото като социмакроикореномика* (socimacroecorenomy)].
Ингредиентната общностна икореномическа многостранност е ингредиентен икореномически критерий, чрез който се идентифицират отделни сегменти от цялостното поле на ингредиентната общностна икореномическа
форматност, дефинирани едновременно от ингредиентната икореномическа
равнищност и ингредиентната общностна икореномическа обхватност.
IX. Ингредиентната общностно-равнищна икореномическа съставност* (ingrediental communistically-levelic ecorenomic compoundness) е общо
понятие за ингредиентна икореномическа равнищност, ингредиентна икореномическа общностност и ингредиентна общностно-равнищна икореномическа композитност* (ingrediental communistically-levelic ecorenomic compositness) (икореномическата равнищност, икореномическата общностност и общностно-равнищната икореномическа композитност са разновидности на общностно-равнищната икореномическа съставност). Понятията за икореномически предмет (това се отнася и за икореномическите ингредиенти), които
възникват при ингредиентната общностно-равнищната икореномическа съставност, са показани във фиг. 17. Това е първично прилагане на ингредиентната общностно-равнищна икореномическа съставност, т.е. на първичната
ингредиентна общностно-равнищна икореномическа съставност* (primary
ingrediental communistically-levelic ecorenomic compoundness). Органическото
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

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

Първична ингредиентна икореономическа
равнищност

прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна общностно-равнищна икореномическа съставност* (organic ingrediental
communistically-levelic ecorenomic compoundness), е показано във фиг. 18.

Микроикореномически
предмет

Съвкупен
микроикореномически
предмет

Мезоикореномически
предмет

Съвкупен
мезоикореномически
предмет

Макроикореномически
предмет

Съвкупен
макроикоикореномически
предмет

Първична
ингредиентна
общностноравнищна
икореномическа
композитност

Съвкупен
икореномически
предмет

Съвкупностен микроикореномически
предмет

Съвкупностен мезоикореномически предмет

Съвкупностен макроикореномически
предмет

Съвкупностен
икореномически
предмет

Първична ингредиентна
икореномическа общностност

Фиг. 17. Първична ингредиентна общностно-равнищна икореномическа съставност
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Органическа ингредиентна икореономическа
равнищност

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

Микроикореномика

Съвкупна
микроикореномика

Съвкупностна
микроикореномика

Мезоикореномика

Съвкупна
мезоикореномика

Съвкупностна
мезоикореномика

Макроикореномика

Съвкупна
макроикореномика

Съвкупностна
макроикореномика

Съвкупна
икореномика

Съвкупностна
икорено
мика

Органическа
ингредиентна
общностноравнищна
икореномическа
композитност

Органическа ингредиентна
икореномическа общностност

Фиг. 18. Органическа ингредиентна общностно-равнищна икореномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икореномическа равнищност и ингредиентната икореномическа общностност, т.е. при
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------първичната ингредиентна общностно-равнищна икореномическа композитност*
(primary
ingrediental
communistically-levelic
ecorenomic
compositness), се конституират:
(1) за микроикореномическия предмет – съвкупен микроикореномическа
предмет* (joint microecorenomic thing) – когато общностно-дефинираният
микроикореномически предмет се разглежда като единно и сумарно цяло от
съставящите я по-нискообхватни частични и единични микроикореномически
предмети, все едно че е един единствен и отделен микроикореномически
предмет, и съвкупностен микроикореномически предмет* (totalitic
microecorenomic thing) – когато той се разглежда като множество (като съвкупност) от съставящите го по-нискообхватни частични и хомогенни микроикореномически предмети;
(2) за мезоикореномическия предмет – съвкупен мезоикореномически
предмет* (joint mesoecorenomic thing) – когато общностно-дефинираният мезоикореномически предмет се разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите го по-нискообхватни частични и хомогенни мезоикореномически
предмети, все едно че е един единствен и отделен мезоикореномически предмет, и съвкупностен мезоикореномически предмет* (totalitic mesoecorenomic
thing) – когато той се разглежда като множество (като съвкупност) от съставящите го по-нискообхватни частични и хомогенни мезоикореномически предмети;
(3) за макроикореномическия предмет – съвкупен макроикореномически
предмет* (joint macroecorenomic thing) – когато общностно-дефинираната
макроикореномически предмет се разглежда като единно и сумарно цяло от
съставящите го по-нискообхватни частични и хомогенни макроикореномически предмети, все едно че е един единствен и отделен макроикореномически
предмет, и съвкупностен микроикореномически предмет* (totalitic
macroecorenomic thing) – когато той се разглежда като множество (като съвкупност) от съставящите го по-нискообхватни частични и хомогенни микроикореномически предмети.
Като икореномически връзки в горепосочените икореномически предмети
частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) за микроикореномическия предмет – съвкупни микроикореномически ингредиенти* (joint microecorenomic ingredients) и съвкупностни микроикореномически ингредиенти* (totalitic microecorenomic ingredients); (2) за мезоикореномическия
предмет
–
съвкупни
мезоикореномически
ингредиенти*
(joint
mesoecorenomic ingredients) и съвкупностни мезоикореномически ингреди106
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------енти* (totalitic mesoecorenomic ingredients); (3) за макроикореномическия
предмет – съвкупни макроикореномически ингредиенти* (joint macroecorenomic ingredients) и съвкупностни макроикореномически ингредиенти* (totalitic macroecorenomic ingredients).
Когато съвместно се приложат ингредиентната икореномическа равнищност, ингредиентната общностна икореномическа обхватност и ингредиентната икореномическа общностност, се конституират:
(1) за микроикореномическата предмет: (а) към отделния микроикореномическа предмет – съвкупен отделен микроикореномически предмет* (joint
single microecorenomic thing) и съвкупностен отделен микроикореномически
предмет* (totalitic single microecorenomic thing); (б) към секторния микроикореномическа предмет – съвкупен секторен микроикореномически предмет*
(joint sector microecorenomic thing) и съвкупностен секторен микроикореномически предмет* (totalitic sector microecorenomic thing); (в) към обществения
микроикореномически предмет – съвкупен обществен микроикореномически
предмет* (joint social microecorenomic thing) и съвкупностен обществен
микроикореномически предмет* (totalitic social microecorenomic thing);
(2) за мезоикореномическия предмет: (а) към секторния мезоикореномически предмет – съвкупен секторен мезоикореномически предмет* (joint sector mesoecorenomic thing) и съвкупностен секторен мезоикореномически
предмет* (totalitic sector mesoecorenomic thing); (б) към обществения мезоикореномически предмет – съвкупен обществен мезоикореномически предмет*
(joint social mesoecorenomic thing) и съвкупностен обществен мезоикореномически предмет* (totalitic social mesoecorenomic thing);
(3) за макроикореномическия предмет: към обществения макроикореномическа предмет – съвкупен обществен макроикореномически предмет*
(joint social macroecorenomic thing) и съвкупностен обществен макроикореномически предмет* (totalitic social macroecorenomic thing).
На всички разновидности на тези икореномически предмети отговарят съответстващи им разновидности на икореномически ингредиенти и икореномики.
X. Ингредиентната субстанциално-равнищна икореномическа съставност* (ingrediental substantially-levelic ecorenomic compoundness) е общо
понятие за ингредиентна икореномическа равнищност, ингредиентна икореномическа субстанциалност и ингредиентна субстанциално-равнищна икореномическа композитност* (ingrediental substantially-levelic ecorenomic
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------compositness) (икореномическата равнищност, икореномическа субстанциалност и субстанциално-равнищната икореномическа композитност са разновидности на субстанциално-равнищната икореномическа съставност). Понятията за икореномически предмети (това се отнася и за икореномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната субстанциално-равнищната икореномическа съставност, са показани във фиг. 19. Това е първично прилагане
на ингредиентната субстанциално-равнищна икореномическа съставност, т.е.
на първичната ингредиентна субстанциално-равнищна икореномическа
съставност* (primary ingrediental substantially-levelic ecorenomic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата
ингредиентна субстанциално-равнищна икореномическа съставност*
(organic ingrediental substantially-levelic ecorenomic compoundness), е показано
във фиг. 20.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Първична ингредиентна икореномическа
равнищност

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

Микроикореномически
предмет

Агрегатен
микроикореномически предмет

Мезоикореномически
предмет

Агрегатен
мезоикореномически
предмет

Множествен мезоикореномически
предмет

Макроикореномически
предмет

Агрегатен
макроикореномически предмет

Множествен макроикореномически
предмет

Агрегатен
икореномически
предмет

Множествен икореномически
предмет

Първична
ингредиентна
субстанциалноравнищна
икореномическа
композитност

Множествен микроикореномически
предмет

Първична ингредиентна
икореномическа
субстанциалност

Фиг. 19. Първична ингредиентна субстанциално-равнищна икореномическа
съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Органическа ингредиентна икореномическа
равнищност

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

Микроикореномика

Агрегатна
микроикореномика

Множествена
микроикореномика

Мезоикореномика

Агрегатна
мезоикореномика

Множествена мезоикореномика

Макроикореномика

Агрегатна
макроикореномика

Множествена макроикореномика

Агрегатна
икореномика

Множествена
икореномика

Органическа
ингредиентна
субстанциалноравнищна
икореномическа
композитност

Органическа ингредиентна
икореномическа
субстанциалност

Фиг. 20. Органическа ингредиентна субстанциално-равнищна икореномическа
съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икореномическа равнищност и ингредиентната икореномическа субстанциалност, т.е. при
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------първичната ингредиентна субстанциално-равнищна икореномическа композитност* (primary ingrediental substantially-levelic ecorenomic compositness),
се конституират:
(1)
агрегатен
микроикореномически
предмет*
(aggregate
microecorenomic thing) [негова разновидност е агрегатният народностопански микроикореномически предмет* (aggregate all-microecorenomic thing)] и
множествен микроикореномически предмет* (plural microecorenomic thing)
[негова разновидност е множественият народностопански микроикореномически предмет* (plural all-microecorenomic thing)];
(2) агрегатен мезоикореномически предмет* (aggregate mesoecorenomic
thing) [негова разновидност е агрегатнатният народностопански мезоикореномически предмет* (aggregate all-mesoecorenomic thing)] и множествен
мезоикореномически предмет* (plural mesoecorenomic thing) [нейгова разновидност е множественият народностопански мезоикореномически предмет* (plural all-mesoecorenomic thing)];
(3)
агрегатен
макроикореномически
предмет*
(aggregate
macroecorenomic thing) [неговаразновидност е агрегатнатният народностопански макроикореномически предмет* (aggregate all-macroecorenomic
thing)] и множественият макроикореномически предмет* (plural
macroecorenomic thing) [негова разновидност е множественият народностопански макроикореномически предмет* (plural all-macroecorenomic thing)].
На всички разновидности на тези икореномически предмети отговарят съответстващи им разновидности на икореномически ингредиенти и икореномики.
Когато субстанциално и съвместно се приложат ингредиентната икореномическа равнищност, ингредиентната икореномическа субстанциалност и
ингредиентната икореномическа общностност, се конституират:
(1) към агрегатния съвкупен икореномически предмет – (а) агрегатен съвкупен микроикореномически предмет* (aggregate joint microecorenomic
thing), (б) агрегатен съвкупен мезоикореномически предмет* (aggregate joint
mesoecorenomic thing) и (в) агрегатен съвкупен макроикореномически предмет* (aggregate joint macroecorenomic thing); освен това: (а) агрегатният микроикореномически предмет, съвкупният микроикореномически предмет и агрегатният съвкупен микроикореномически предмет са разновидности на пообщото понятие за общ микроикореномически предмет (total
microecorenomic thing), (б) агрегатният мезоикореномически предмет, съвкупният мезоикореномически предмет и агрегатният съвкупен мезоикореноми111

988

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески предмет са разновидности на по-общото понятие за общ мезоикореномически предмет (total mesoecorenomic thing), (в) агрегатният макроикореномически предмет, съвкупният макроикореномически предмет и агрегатният
съвкупна макроикореномически предмет са разновидности на по-общото понятие за общ макроикореномически предмет (total macroecorenomic thing);
(2) към множествения съвкупен икореномически предмет – (а) множествен
съвкупен
микроикореномически
предмет*
(aggregate
joint
microecorenomic thing), (б) множествен съвкупен мезоикореномически
предмет* (aggregate joint mesoecorenomic thing) и (в) множествен съвкупен
макроикореномически предмет* (aggregate joint macroecorenomic thing);
(3) към агрегатният съвкупностен икореномически предмет – (а) агрегатен съвкупностен микроикореномически предмет* (aggregate totalitic microecorenomic thing), (б) агрегатен съвкупностен мезоикореномически
предмет* (aggregate totalitic mesoecorenomic thing) и (в) агрегатен съвкупностен макроикореномически предмет* (aggregate totalitic macroecorenomic
thing);
(4) към множествен съвкупностен икореномически предмет – (а) множествен съвкупностен микроикореномически предмет* (plural totalitic microecorenomic thing), (б) множествен съвкупностен мезоикореномически
предмет* (plural totalitic mesoecorenomic thing) и (в) множествен
съвкупностен
макроикореномически
предмет*
(plural
totalitic
macroecorenomic thing); освен това: (а) множественият микроикореномически
предмет, съвкупностният микроикореномически предмет и множественият
съвкупностен микроикореномически предмет са разновидности на по-общото
понятие за мрежест микроикореномически предмет (reticulated
microecorenomic thing), (б) множественият мезоикореномически предмет,
съвкупностният мезоикореномически предмет и множественият съвкупностен
мезоикореномически предмет са разновидности на по-общото понятие за
мрежест мезоикореномически предмет (reticulated mesoecorenomic thing),
(в)
множественият
макроикореномически
предмет,
съвкупностният
макроикореномически предмет и множественият съвкупностен макроикореномическа предмет са разновидности на по-общото понятие за мрежест
макроикореномически предмет (reticulated macroecorenomic thing).
На всички разновидности на тези икореномически предмети отговарят съответстващи им разновидности на икореномически ингредиенти и икореномики.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------XI. Ингредиентната субстанциално-субстанциалностна икореномическа съставност* (ingrediental substantially-substantialitic ecorenomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна субстанциална икореномическа
обхвтност, ингредиентна икореномическа субстанциалност и ингредиентна
субстанциално-субстанциалностна
икореномическа
композитност*
(ingrediental substantially-substantialitic ecorenomic compositness) (субстанциалната икореномическа обхватност, икореномическата субстанциалност и субстанциално-субстанциалностната икореномическа композитност са разновидности на субстанциално-субстанциалностната икореномическа съставност).
Понятията за икореномически предмет (това се отнася и за икореномическите
ингредиенти), които възникват при ингредиентната субстанциалносубстанциалностна икореномическа съставност, са показани във фиг. 21. Това
е първично прилагане на ингредиентната субстанциално-субстанциалностна
икореномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна субстанциално-субстанциалностна икореномическа съставност* (primary ingrediental
substantially-substantialitic ecorenomic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна субстанциално-субстанциалностна икореномическа съставност* (organic ingrediental
substantially-substantialitic ecorenomic compoundness), е показано във фиг. 22.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Първична ингредиентна субстанциална
икореномическа обхватност

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

Еднороден реномически
предмет

Агрегатен
еднорден
икореномически
предмет

Множествен еднороден икореномически предмет

Разнороден икореномически
предмет

Агрегатен
разнороден икореномически
предмет

Множествен разнороден икореномически предмет

Всеобщ
икореномически предмет

Агрегатен
всеобщ
икореномически
предмет

Множествен всеобщ
икореномически
предмет

Агрегатен
икореномически
предмет

Конституентна
ингредиентна
субстанциалносубстанциалностна
икореномическа
композитност

Множествен икореномически
предмет

Първична ингредиентна
икореномическа
субстанциалност

Фиг. 21. Първична ингредиентна субстанциално-субстанциалностна
икореномическа съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Органическа ингредиентна субстанциална
икореномическа обхватност

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

Еднородна
икореномика

Агрегатна
еднордна
икореномика

Множествена еднородна
икореномика

Разнородна
икореномика

Агрегатна
разнордна
икореномика

Множествена разнородна
икореномика

Всеобща
икореномика

Агрегатна
всеобща
икореномика

Множествена
всеобща
икореномика

Агрегатна
икореномика

Множествена икореномика

Органическа
ингредиентна
субстанциалносубстанциалностна
икореномическа
композитност

Органическа ингредиентна
икореномическа
субстанциалност

Фиг. 22. Органическа ингредиентна субстанциално-субстанциалностна
икореномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икореномическа субстанциалност и ингредиентната субстанциална икореномическа обх115
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ватност,
т.е.
при
първичната
ингредиентна
субстанциалносубстанциалностна икореномическа композитност* (primary ingrediental
substantially-substantialitic ecorenomic compositness), се конституират:
(1) агрегатен еднороден икореномически предмет* (aggregate
homogeneous ecorenomic thing) и множествен еднороден икореномическа
предмет* (plural homogeneous ecorenomic thing);
(2) агрегатен разнороден икореномически предмет* (aggregate
heterogeneous ecorenomic thing) и множествен разнороден икореномически
предмет* (plural heterogeneous ecorenomic thing);
(3) агрегатен всеобщ икореномически предмет* (plural general
ecorenomic thing) и множествен всеобщ икореномически предмет* (plural
general ecorenomic thing).
На всички разновидности на тези икореномически предмети отговарят съответстващи им разновидности на икореномически ингредиенти и икореномики.
Когато съвместно се приложат ингредиентната икореномическа равнищност, ингредиентната икореномическа субстанциалност и ингредиентната субстанциална икореномическа обхватност, се конституират:
(1) към агрегатния еднороден икореномически предмет – (а) агрегатен
еднороден микроикореномически предмет* (aggregate homogeneous
microecorenomic thing), (б) агрегатен еднороден мезоикореномически предмет* (aggregate homogeneous mesoecorenomic thing) и (в) агрегатен еднороден
макроикореномически предмет* (aggregate homogeneous macroecorenomic
thing);
(2) към множествения еднороден икореномически предмет – (а) множествен еднороден микроикореномически предмет* (plural homogeneous
microecorenomic thing), (б) множествен еднороден мезоикореномически
предмет* (plural homogeneous mesoecorenomic thing) и (в) множествен еднороден макроикореномически предмет* (plural homogeneous macroecorenomic
thing);
(3) към агрегатния разнороден икореномически предмет – (а) агрегатен
разнороден микроикореномически предмет* (aggregate heterogeneous
microecorenomic thing), (б) агрегатен разнороден мезоикореномически предмет* (aggregate heterogeneous mesoecorenomic thing) и (в) агрегатен разнороден
макроикореномически
предмет*
(aggregate
heterogeneous
macroecorenomic thing);
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(4) към множествения разнороден икореномически предмет – (а) множествен разнороден микроикореномически предмет* (plural heterogeneous
microecorenomic thing), (б) множествен разнороден мезоикореномически
предмет* (plural heterogeneous mesoecorenomic thing) и (в) множествен разнороден
макроикореномически
предмет*
(plural
heterogeneous
macroecorenomic thing);
(5) към агрегатния всеобщ икореномически предмет – (а) агрегатен всеобщ микроикореномически предмет* (aggregate general microecorenomic
thing), (б) агрегатен всеобщ мезоикореномически предмет* (aggregate
general mesoecorenomic thing) и (в) агрегатен всеобщ макроикореномически
предмет* (aggregate general macroecorenomic thing);
(6) към множествения всеобщ икореномически предмет – (а) множествен
всеобщ микроикореномически предмет* (plural general microecorenomic
thing), (б) множествен всеобщ мезоикореномически предмет* (plural general
mesoecorenomic thing) и (в) множествен всеобщ макроикореномически предмет* (plural general macroecorenomic thing).
На всички разновидности на тези икореномически предмети отговарят съответстващи им разновидности на икореномически ингредиенти и икореномики.
XII. Ингредиентната общностно-субстанциалностната икореномическа съставност* (ingrediental communistically-substantialitic ecorenomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна общностна икореномическа
обхвтност, ингредиентна икореномическа субстанциалност и ингредиентна
общностно-субстанциалностна
икореномическа
композитност*
(ingrediental substantially-substantialitic ecorenomic compositness) (общностната
икореномическа обхватност, икореномическата субстанциалност и икореномическата общностно-субстанциалностна композитност са разновидности на
общностно-субстанциалностната икореномическа съставност). Понятията за
икореномически предмет (това се отнася и за икореномическите ингредиенти),
които възникват при ингредиентната общностно-субстанциалностна икореномическа съставност, са показани във фиг. 23. Това е първично прилагане на
ингредиентната общностно-субстанциалностната икореномическа съставност,
т.е. на първичната ингредиентна общностно-субстанциалностната икореномическа съставност* (primary ingrediental communistically-substantialitic
ecorenomic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е.
на органическата ингредиентна общностно-субстанциалностната икоре117

994

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

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

Първична ингредиентна общностна
икореномическа обхватност

номическа съставност* (organic ingrediental scommunistically-substantialitic
ecorenomic compoundness), е показано във фиг. 24.
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Фиг. 23. Първична ингредиентна общностно-субстанциалностна икореномическа
съставност
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Органическа ингредиентна общностна
икореномическа обхватност

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Фиг. 24. Органическа ингредиентна общностно-субстанциалностна икореномическа
съставност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икореномическа субстанциалност и ингредиентната общностна икореномическа обхватност, т.е. при първичната ингредиентна общностно-субстанциалностна
икореномическа композитност* (primary ingrediental substantiallysubstantialitic ecorenomic compositness), се конституират:
(1) агрегатен отдела икореномически предмет* (aggregate single
ecorenomic thing) и множествен отделен икореномически предмет* (plural
single ecorenomic thing);
(2) агрегатен секторен икореномически предмет* (aggregate sector
ecorenomic thing) и множествен секторен икореномически предмет* (plural
social ecorenomic thing);
(3) агрегатен обществен икореномически предмет* (aggregate social
ecorenomic thing) и множествен обществен икореномически предмет*
(plural sector ecorenomic thing).
На всички разновидности на тези икореномически предмети отговарят съответстващи им разновидности на икореномически ингредиенти и икореномики.
Когато съвместно се приложат ингредиентната икореномическа равнищност, ингредиентната икореномическа субстанциалност и ингредиентната общностна икореномическа обхватност, се конституират:
(1) към агрегатния отделен икореномически предмет – агрегатен отделен
микроикореномически предмет* (aggregate single microecorenomic thing);
(2) към множествения отделен икореномически предмет – множествен
отделен микроикореномически предмет* (plural single microecorenomic
thing);
(3) към агрегатния секторен икореномически предмет – (а) агрегатен секторен микроикореномически предмет* (aggregate sector microecorenomic
thing), (б) агрегатен секторен мезоикореномически предмет* (aggregate sector mesoecorenomic thing);
(4) към множествения секторен икореномически предмет – (а) множествен секторен микроикореномически предмет* (plural sector microecorenomic
thing), (б) множествен секторен мезоикореномически предмет* (plural sector mesoecorenomic thing);
(5) към агрегатния обществен икореномически предмет – (а) агрегатен
обществeн
микроикореномически
предмет*
(aggregate
social
microecorenomic thing), (б) агрегатен обществен мезоикореномически пред-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мет* (aggregate social mesoecorenomic thing), (в) агрегатен обществен макроикореномически предмет* (aggregate social macroecorenomic thing);
(6) към множествения обществен икореномически предмет – (а) множествен обществен микроикореномически предмет* (plural social
microecorenomic thing), (б) множествен обществен мезоикореномически
предмет* (plural social mesoecorenomic thing), (в) множествен обществен
макроикореномически предмет* (plural social macroecorenomic thing).
На всички разновидности на тези икореномически предмети отговарят съответстващи им разновидности на икореномически ингредиенти и икореномики.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа обобщеност към понятието за икореномически обопредмет поражда следните негови
разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномическа обобщеност* (primary ingrediental ecorenomic generalizedness)]:
(1) икореномически обопредмет* (ecorenomic gething) [съкратено от и
същото като обобщен икореномически предмет* (generalized ecorenomic
thing)] – общо понятие за разновидностите на икореномическия предмет, породени от ингредиентната икореномическа обобщеност; икореномически
предмет, конституиран в обоикореномиката;
(2) икореномически субстопредмет* (ecorenomic substothing) [същото
като субстанциалностен икореномически предмет* (substantialitical
ecorenomic thing)] – общо понятие за разновидностите на икореномическия
предмет, породени от ингредиентната икореномическа субстанциалност;
икореномически предмет, конституиран в субстоикореномиката;
(3) икореномически консипредмет* (ecorenomic consithing) [същото като
консистентностен икореномически предмет* (consistentness ecorenomic
thing)] – общо понятие за разновидностите на икореномическия предмет, породени от ингредиентната субстанциална икореномическа обхватност; икореномически предмет, конституиран в консиикореномиката;
(4) икореномически комбипредмет* (ecorenomic combithing) [същото като комбинаторностен икореномически предмет* (combinatonaritic
ecorenomic thing)] – общо понятие за разновидностите на икореномическия
предмет, породени от ингредиентната икореномическа общностност; икореномически предмет, конституиран в комбиикореномиката;
(5) икореномически комунипредмет* (ecorenomic communithing) [същото
като общностностен икореномически предмет* (combinatonaritic ecorenomic
121

998

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------thing)] – общо понятие за разновидностите на икореномическия предмет, породени от ингредиентната общностна икореномическа обхватност; икореномически предмет, конституиран в комуниикореномиката;
(6) икореномически левелпредмет* (ecorenomic levelthing) [същото като
равнищностен икореномически предмет* (levelness ecorenomic thing)] – общо понятие за разновидностите на икореномическия предмет, породени от ингредиентната икореномическа равнищност; икореномически предмет, конституиран в левеликореномиката;
(7) икореномически рангпредмет* (ecorenomic rangething) [същото като
обхватностен икореномически предмет* (rangeness ecorenomic thing)] – общо понятие за разновидностите на икореномическия предмет, породени от ингредиентната икореномическа обхватност; икореномически предмет, конституиран в рангикореномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икореномическа обобщеност към понятието за обсиикореномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икореномическа обобщеност* (organic ingrediental ecorenomic generalizedness)]:
(1) обоикореномика* (geecorenomy) [съкратено от и същото като обобщена икореномика* (generalized ecorenomy)] – общо понятие за разновидностите
на икореномиката, породени от ингредиентната икореномическа обобщеност;
(2) субстоикореномика* (substoecorenomy) [същото като субстанциалностна икореномика* (substantialitical ecorenomy)] – общо понятие за разновидностите на икореномиката, породени от ингредиентната икореномическа
субстанциалност;
(3) консиикореномика* (consiecorenomy) [същото като консистентностна икореномика* (consistentness ecorenomy)] – общо понятие за разновидностите на икореномиката, породени от ингредиентната субстанциална
икореномическа обхватност;
(4) комбиикореномика* (combiecorenomy) [същото като комбинаторностна икореномика* (combinatonaritic ecorenomy)] – общо понятие за разновидностите на икореномиката, породени от ингредиентната икореномическа
общностност;
(5) комуниикореномика* (communiecorenomy) [същото като общностностна икореномика* (combinatonaritic ecorenomy)] – общо понятие за разновидностите на икореномиката, породени от ингредиентната общностна икореномическа обхватност;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(6) левеликореномика* (levelecorenomy) [същото като равнищностна
икореномика* (levelness ecorenomy)] – общо понятие за разновидностите на
икореномиката, породени от ингредиентната икореномическа равнищност;
(7) рангикореномика* (rangeecorenomy) [същото като обхватностна
икореномика* (rangeness ecorenomy)] – общо понятие за разновидностите на
икореномиката, породени от ингредиентната икореномическа обхватност.
От посочените по-горе разновидности на икореномическия предмет съобразно с ингредиентната икореномическа обобщеност могат да се изведат (да се
конституират) и други разновидности като резултат от комбинирането прилагане на използваните по-горе шест изходни критерия.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ* (ingrediental
ecorenomic rangeness) (*) – първичен ингредиентен икореномически критерий,
който разграничава икореномическите предмети в зависимост от това съвместно на какъв субстанциален и институционален обхват те съответстват. Представлява общо понятие за ингредиентната субстанциална икореномическа
обхватност и ингредиентната общностна икореномическа обхватност. Този
критерий предполага, че икореномическите предмети от по-широкия субстанциален и институционален обхват на обобщеност са множество от съответствуващите икореномически предмети от по-тесния обхват на обобщеност (за
разлика от ингредиентната икореномическа равнищност, където икореномическите предмети от по-горно равнище на обобщеност са суми от съответствуващите им по качество икореномически предмети от по-ниско равнище на
обобщеност). Той е една от разновидностите на ингредиентната икореномическа обобщеност. Ингредиентната икореномическа обхватност е частен
случай на ингредиентната икофорномическа обхватност.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа обхватност
към понятието за икореномически рангпредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномическа обхватност* (primary ingrediental ecorenomic rangeness)]:
(1) икореномически рангпредмет* (ecorenomic rangthing) [съкратено от и
същото като обхватностен икореномически предмет* (rangeness ecorenomic
thing)] – общо понятие за разновидностите на икореномическия предмет от
гледна точка на ингредиентната икореномическа обхватност и общо понятие
за консистентностен икореномически предмет (икореномически консипредмет) и общностен икореномически комунипредмет (икореномически кому-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нипредмет) в даден общностен обхват; икореномически предмет, конституиран в рангикореномиката;
(2) икореномически партипредмет* (ecorenomic partithing) [съкратено от
и същото като частен икореномически предмет* (particular ecorenomic
thing)] – общо понятие за еднороден икореномически предмет (икореномически хомопредмет) и отделен икореномически предмет (икореномически сингълпредмет) с еднаква и еднородна качествена определеност в даден общностен обхват; икореномически предмет, конституиран в партиикореномиката;
(3) икореномически групопредмет* (ecorenomic groupthing) [съкратено от
и същото като групов икореномически предмет* (group ecorenomic thing)] –
общо понятие за разнородeн икореномически предмет (икореномически хетеропредмет) и секторен икореномически предмет (икореномически сектипредмет) с нееднаква и нееднородна качествена определеност в даден общностен обхват; икореномически предмет, конституиран в групоикореномиката;
(4) икореномически компрепредмет* (ecorenomic comprething) [съкратено от и същото като всеобхватностен икореномически предмет* (comprehensive ecorenomic thing)] – общо понятие за всеобщ икореномически и предмет (икореномически дженипредмет) и обществен икореномически предмет
(икореномически соципредмет), които са множество от всички нееднакви (неедноинституционални или неедносубстанциални) икореномически предмети в
обществен обхват; икореномически предмет, конституиран в компреикореномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икореномическа обхватност към понятието за рангикореномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икореномическа обхватност* (organic ingrediental ecorenomic rangeness)]:
(1) рангикореномика* (rangecorenomy) [съкратено от и същото като обхватностна икореномика* (rangeness ecorenomy)] – общо понятие за разновидностите на икореномиката, породени от ингредиентната икореномическа
обхватност и общо понятие за консистентностна икореномика (консиикореномика) и общностна икореномика (комуниикореномика); състои се от икореномически рангпредмети (от обхватностни икореномически предмети);
(2) партиикореномика* (partiecorenomy) [съкратено от и същото като
частна икореномика* (particular ecorenomy)] – икореномика, която от гледна
точка на ингредиентната икореномическа обхватност се състои от икореномически партипредмети (от частни икореномически предмети); общо понятие
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------за еднородна (хомоикореномика) и отделна икореномика (сингъликореномика);
(3) групоикореномика* (groupecorenomy) [съкратено от и същото като
групова икореномика* (group ecorenomy)] – икореномика, която от гледна
точка на ингредиентната икореномическа обхватност се състои от икореномически групопредмети (от групови икореномически предмети); – общо понятие за разнородна икореномика (хетероикореномика) и секторна икореномика
(икореномически сектипредмет);
(4) компреикореномика* (compreecorenomy) [съкратено от и същото като
всеобхватна икореномика* (comprehensive ecorenomy)] – икореномика, която
от гледна точка на ингредиентната икореномическа обхватност се състои от
икореномически компрепредмети (от всеобхватностни икореномически предмети); общо понятие за всеобща икореномика (джениикореномика) и обществена икореномика (социикореномика).
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ (ingrediental
ecorenomic rangeness) (ки) – във:
ингредиентна икореномическа обхватност;
ингредиентна общностна икореномическа обхватност;
ингредиентна субстанциална икореномическа обхватност.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТНОСТ* (ingrediental
ecorenomic combinationarity) (*) – първичен ингредиентен икореномически
критерий, който разграничава икореномическите предмети (в т.ч. и икореномическите обекти, икореномическите системи и икореномическите ингредиенти) според общностната обобщеност на елементите, които ги образуват. Той е една от разновидностите на ингредиентната икореномическа обобщеност. Ингредиентната икореномическа общностност е частен случай на
ингредиентната икофорномическа общностност.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа общностност към понятието за икореномически комбипредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
икореномическа
общностност*
(primary
ingrediental
ecorenomic
combinationarity)]:
(1) икореномически комбипредмет* (ecorenomic combithing) [съкратено
от и същото като комбинаторностен икореномически предмет* (combinationaritic ecorenomic thing)] – общо понятие за разновидностите на икореноми125
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическия предмет от гледна точка на ингредиентната икореномическа
общностност; икореномически предмет, конституиран в комбиикореномиката;
(2) икореномически джоинтпредмет* (ecorenomic jointthing) [съкратено
от и същото като съвкупен икореномически предмет* (joint ecorenomic thing)]
– икореномически предмет, когато той се разглежда като единно и сумарно
цяло от съставящите го по-нискообхватни групови или отделни институционално-дефинирани икореномически предмети, все едно че е един единствен и
отделен икореномически предмет (където отделните икореномически предмети на съвкупния икореномически предмет са суми от съответните им едноименни (еднородни) икореномически предмети на съставящите го понискообхватни институционално-дефинирани икореномически предмети, като
последните са представени в съвкупностния икореномически предмет); икореномически предмет, конституиран в джоинтикореномиката;
(3) икореномически тотипредмет* (ecorenomic totithing) [съкратено от и
същото като съвкупностен икореномически предмет* (totalitic ecorenomic
thing)] – икореномически предмет, когато той се разглежда като като икореномическа съвкупност* (ecorenomic totality) от съставящите го понискообхватни частични и единични икореномически предмети; икореномически предмет, конституиран в тотиикореномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икореномическа общностност към понятието за комбиикореномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна
икореномическа
общностност*
(organic
ingrediental
ecorenomic
combinationarity)]:
(1) комбиикореномика* (combiecorenomy) [съкратено от и същото като
общностностна икореномика* (combinationaritic ecorenomy)] – общо понятие
за разновидностите на икореномиката, породени от ингредиентната икореномическа общностност; състои се от икореномически комбипредмети (от общностностни икореномически предмети);
(2) джоинтикореномика* (jointecorenomy) [съкратено от и същото като
съвкупна икореномика* (joint ecorenomy)] – икореномика, която от гледна
точка на ингредиентната икореномическа общностност се състои от икореномически джоинтпредмети (от съвкупни икореномически предмети);
(3) тотиикореномика* (totiecorenomy) [съкратено от и същото като съвкупностна икореномика* (totalitic ecorenomy)] – икореномика, която от гледна
точка на ингредиентната икореномическа общностност се състои от икореномически тотипредмети (от съвкупностни икореномически предмети).
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ* (ingrediental
ecorenomic severality) (*) – първичен ингредиентен икореномически критерий,
според който икореномическите предмети* (ecorenomic things) (в т.ч. и икореномическите обекти, икореномическите системи и икореномическите
ингредиенти) (вж. икономически предмет) се разделят на необособени и обособени по отношение заобикалящата ги неикореномическа и икореномическа
среда* (ecorenomic medium) (вж. икономическа среда). Той е частен случай на
ингредиентната икофорномическа отделимост.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа отделимост към понятието за икореномически сетипредмет (съкратено от икореномически предмет на отделимостта – separability ecorenomic thing) поражда
следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномическа отделимост* (primary ingrediental ecorenomic
severality)]:
(1) икореномически сетипредмет* (ecorenomic setithing) [същото като
сетитен икореномически предмет* (sеtited ecorenomic thing)] (има се предвид логическото понятие за предмет) – общо понятие за разновидностите на
сетитния икореномически предмет от гледна точка на ингредиентната икореномическа отделимост; според органическото прилагане [т.е. според органическата ингредиентна икореномическа отделимост* (organic ingrediental
ecorenomic severality)] на него отговаря понятието за сетитна икореномика*
(setited ecorenomy) [същото като сетиикореномика* (setiecorenomy)];
(2) икореномически инсепапредмет* (ecorenomic insepathing) (съкратено
от inseparated) [същото като необособен икореномически предмет*
(inseparated ecorenomic thing)] – икореномически предмет (макар и дефинитивно ограничен като всички икореномически предмети), който икореномически
не е обособен от заобикалящата го неикореномическа и икореномическа среда
и при който не се идентифицира някакво икореномическо взаимодействие
между него и средата; т.е. той има пасивно икореномическо отношение към
средата; според органическото прилагане на него отговаря понятието за необособена икореномика* (inseparated ecorenomy) [същото като инсепаикореномика* (insepaecorenomy)];
(3) икореномически сепапредмет* (ecorenomic sepathing) (съкратено от
separated) [същото като обособен икореномически предмет* (separated
ecorenomic thing) или още икореномически сепаратум* (ecorenomic
separatum)] – икореномически предмет, който икореномически е обособен от
заобикалящата го неикореномическа и икореномическа среда и при който се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------идентифицира наличие или отсъствие на икореномическо взаимодействие
между него и средата; т.е. той има пасивно или активно икореномическо отношение към средата; за него са характерни (а) функционалност (той преобразува входа от околната среда към него в изход към нея) (вж. функционална
икономическа система) и (б) цялостност (икореномическият предмет като цяло притежава икореномически свойства, различни от и надграждащи свойствата на съставящите го части) (вж. цялостност на икономическата система);
според органическото прилагане на него отговаря понятието за обособена
икореномика* (separated ecorenomy) [същото като сепаикореномика*
(sepaecorenomy)]; ако не е посочено друго, под икореномически предмет обиковено се подразбира икореномическият сепапредмет.
Когато няма взаимодействие между икореномическия сепапредмет и
околната среда (взаимодействието е нулево, входът и изходът на сепаратума са
нулеви), той е закрит икореномически сепапредмет* (covered ecorenomic
sepathing) или още закрит икореномически сепаратум* (covered ecorenomic
separatum) (вж. закрита икономическа система), а когато има взаимодействие
между икореномическия сепапредмет и околната среда (взаимодействието е
положително, входът и изходът на сепаратума са положителни), той е открит
икореномически сепапредмет* (discovered ecorenomic sepathing) или още открит икореномически сепаратум* (discovered ecorenomic separatum) (вж. открита икономическа система), което се определя още като икореномическа
единица* (ecorenomic participant) (вж. икономическа единица). На тези две понятия съответстват закрита сепаикореномика* (covered sepaecorenomy) и
открита сепаикореномика* (discovered sepaecorenomy).
ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ПОЗИДЪЛБОЧИНА*
(ingrediental ecorenomic posideepness) (същото като ингредиентна икореномическа позиционна дълбочина и съкратено от ингредиентна икореномическа
позиция и ингредиентна икореномическа дълбочина) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икореномическа позиция и ингредиентна икореномическа дълбочина и по този начин разграничава съвместно
(1) икореномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на икореномиката и на
нейните разновидности (което е разположение в ширина) и (2) икореномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между
вътрешната и външната страна на икореномиката и на нейните разновидности
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(което е разположение в дълбочина). Ингредиентната икореномическа позидълбочина е частен случай на ингредиентната икофорномическа позидълбочина.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа позидълбочина към понятието за икореномически позидиппредмет* (ecorenomic
posideepthing) (съкратено от позиционен дълбочинен икореномически предмет – positional deepness ecorenomic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
икореномическа
позидълбочина*
(primary
ingrediental
ecorenomic
posideepness), която е комбинация от първичната ингредиентна икореномическа позиция* (primary ingrediental ecorenomic position) и първичната ингредиентна икореномическа дълбочина* (primary ingrediental ecorenomic
deepness)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икореномическа позидълбочина към понятието за позидипикореномика*
(posideepecorenomy) (съкратено от позиционна дълбочинна икореномика –
positional deepness ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икореномическа позидълбочина* (organic ingrediental ecorenomic posideepness), която е
комбинация от органическата ингредиентна икореномическа позиция*
(organic ingrediental ecorenomic position) и органическата ингредиентна икореномическа дълбочина* (organic ingrediental ecorenomic deepness)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия позидиппредмет според първичната
ингредиентна икореномическа позидълбочина

Икореномически
диппредмет

Икореномически
инспредмет

Икореномически
специпредмет

Икореномически
аутспредмет

Икореномически
позипредмет

Икореномически
позидиппредмет

Икореномически
позиинспредмет

Икореномически
позиспеципредмет

Икореномически
позиаутспредмет

Икореномически
интрапредмет

Икореномически
интрадиппредмет

Икореномически
интраинспредмет

Икореномически
интраспеципредмет

Икореномически
интрааутспредмет

Икореномически
фейспредмет

Икореномически
фейсдиппредмет

Икореномически
фейсинспредмет

Икореномически
фейсспеципредмет

Икореномически
фейсаутспредмет

Икореномически
екстрапредмет

Икореномически
екстрадиппредмет

Икореномически
екстраинспредмет

Икореномически
екстраспеципредмет

Икореномически
екстрааутспредмет

Първична ингредиентна
икореномическа позиция

Първична
ингредиентна
икореномическа
позидълбочина
(икореномически
позидиппредмет)

Първична ингредиентна
икореномическа дълбочина
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позидипикореномиката според органическата ингредиентна
икореномическа позидълбочина

Органическа ингредиентна
икореномическа позиция

Органическа
ингредиентна
икореномическа
позидълбочена
(позидипикореномика)

Органическа ингредиентна икореномическа
дълбочина
Дипикореномика

Инсикореномика

Специикореномика

Аутсикореномика

Позиикореномика

Позидипикореномика

Позиинсикореномика

Позиспециикореномика

Позиаутсикореномика

Интраикореномика

Интрадипикореномика

Интраинсикореномика

Интраспециикореномика

Интрааутсикореномика

Фейсикореномика

Фейсдипикореномика

Фейсинсикореномика

Фейсспециикореномика

Фейсаутсикореномика

Екстраикореномика

Екстрадипикореномика

Екстраинсикореномика

Екстраспециикореномика

Екстрааутсикореномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ПОЗИПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental ecorenomic posipriority) (същото като ингредиентна икореномическа позиционна приоритетност и съкратено от ингредиентна икореномическа позиция и ингредиентна икореномическа приоритетност) (*) –
вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икореномическа позиция и ингредиентна икореномическа приоритетност и по този начин разграничава съвместно (1) икореномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на икореномиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина) и (2)
степените на приоритетност на икореномическите предмети при третирането
им (изследването и управлението им) от икореномическия субект. Ингредиентната икореномическа позиприоритетност е частен случай на ингредиентната икофорномическа позиприоритетност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа позиприоритетност към понятието за икореномически позиприопредмет*
(ecorenomic posipriothing) (съкратено от позиционен приоритетностен икореномически предмет – positional prioritical ecorenomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномическа позиприоритетност* (primary
ingrediental ecorenomic posipriority), която е комбинация от първичната ингредиентна икореномическа позиция* (primary ingrediental ecorenomic position)
и първичната ингредиентна икореномическа приоритетност* (primary
ingrediental ecorenomic priority)]. От своя страна органическото прилагане на
ингредиентната икореномическа позиприоритетност към понятието за позиприоикореномика* (posiprioecorenomy) (съкратено от позиционна приоритетностна икореномика – positional prioritical ecorenomy) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата
ингредиентна икореномическа позиприоритетност* (organic ingrediental
ecorenomic posipriority), която е комбинация от органическата ингредиентна
икореномическа позиция* (organic ingrediental ecorenomic position) и органическата ингредиентна икореномическа приоритетност* (organic
ingrediental ecorenomic priority)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия позиприопредмет според
първичната ингредиентна икореномическа позиприоритетност

Първична ингредиентна
икореномическа позиция

Първична
ингредиентна
икореномическа
позиприоритетност
(икореномически
позиприопредмет)

Първична ингредиентна
икореномическа приоритетност
Икореномически
приопредмет

Икореномически
типопредмет

Икореномически
копредмет

Икореномически
позипредмет

Икореномически
позиприопредмет

Икореномически
позитипопредмет

Икореномически
позикопредмет

Икореномически
интрапредмет

Икореномически
интраприопредмет

Икореномически
интратипопредмет

Икореномически
интракопредмет

Икореномически
фейспредмет

Икореномически
фейсприопредмет

Икореномически
фейстипопредмет

Икореномически
фейскопредмет

Икореномически
екстрапредмет

Икореномически
екстраприопредмет

Икореномически
екстратипопредмет

Икореномически
екстракопредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позиприоикореномиката според органическата
ингредиентна икореномическа позиприоритетност

Органическа ингредиентна
икореномическа позиция

Органическа
ингредиентна
икореномическа
позиприоритетност
(позиприоикореномика)

Органическа ингредиентна
икореномическа приоритетност
Приоикореномика

Типоикореномика

Коикореномика

Позиикореномика

Позиприоикореномика

Позитипоикореномика

Позикоикореномика

Интраикореномика

Интраприоикореномика

Интратипоикореномика

Интракоикореномика

Фейсикореномика

Фейсприоикореномика

Фейстипоикореномика

Фейскоикореномика

Екстраикореномика

Екстраприоикореномика

Екстратипоикореномика

Екстракоикореномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ПОЗИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecorenomic posiresolventness) (същото като ингредиентна икореномическа позиционна разрешителност и съкратено от ингредиентна икореномическа позиция и ингредиентна разрешаваща икореномическа способност) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икореномическа позиция и ингредиентна разрешаваща икореномическа способност и по този начин разграничава съвместно (1) икореномическите предмети
според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и
външната среда на икореномиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина) и (2) степените на подробност в структурирането на
икономическите предмети и на техните разновидности. Ингредиентната ико-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическа позиразрешителност е частен случай на ингредиентната икофорномическа позиразрешителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа позиразрешителност към понятието за икореномически позирезопредмет* (ecorenomic
posiresothing) (съкратено от позиционен разрешаващ икореномически предмет – positional resolving ecorenomic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
икореномическа позиразрешителност* (primary ingrediental ecorenomic
posiresolventness), която е комбинация от първичната ингредиентна икореномическа позиция* (primary ingrediental ecorenomic position) и първичната
ингредиентна разрешаваща икореномическа способност* (primary
ingrediental resolving ecorenomic power)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икореномическа позиразрешителност към понятието за позирезоикореномика* (posiresoecorenomy) (съкратено от позиционна
разрешаваща икореномика – positional resolving ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икореномическа позиразрешителност* (organic
ingrediental ecorenomic posiresolventness), която е комбинация от органическата ингредиентна икореномическа позиция* (organic ingrediental ecorenomic
position) и органическата ингредиентна разрешаваща икореномическа способност* (organic ingrediental resolving ecorenomic power)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия позирезопредмет според
първичната ингредиентна икореномическа позиразрешителност

Първична ингредиентна
икореномическа позиция

Първична
ингредиентна
икореномическа
позиразрешителност
(икореномически
позирезопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща икореномическа
способност
Икореномически
резопредмет

Икореномически
тенпредмет

Икореномически
ексопредмет

Икореномически
позипредмет

Икореномически
позирезопредмет

Икореномически
позитенпредмет

Икореномически
позиексопредмет

Икореномически
интрапредмет

Икореномически
интрарезопредмет

Икореномически
интратенпредмет

Икореномически
интраексопредмет

Икореномически
фейспредмет

Икореномически
фейсрезопредмет

Икореномически
фейстенпредмет

Икореномически
фейсексопредмет

Икореномически
екстрапредмет

Икореномически
екстрарезопредмет

Икореномически
екстратенпредмет

Икореномически
екстраексопредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позирезоикореномиката според органическата
ингредиентна икореномическа позиразрешителност

Органическа ингредиентна
икореномическа позиция

Органическа
ингредиентна
икореномическа
позиразрешителност
(позирезоикореномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща икореномическа
способност
Резоикореномика

Теникореномика

Ексоикореномика

Позиикореномика

Позирезоикореномика

Позитеникореномика

Позиексоикореномика

Интраикореномика

Интрарезоикореномика

Интратеникореномика

Интраексоикореномика

Фейсикореномика

Фейсрезоикореномика

Фейстеникореномика

Фейсексоикореномика

Екстраикореномика

Екстрарезоикореномика

Екстратеникореномика

Екстраексоикореномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ* (ingrediental
ecorenomic position) (*) – първичен ингредиентен икореномически критерий,
който разграничава икореномическите предмети (в т.ч. и икореномическите обекти, икореномическите системи и икореномическите ингредиенти)
според мястото, което те заемат в взаимоотношението между вътрешната и
външната среда на икореномиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина). Той е една от разновидностите на ингредиентното
икореномическо разположение. Ингредиентната икореномическа позиция е
частен случай на ингредиентната икофорномическа позиция.
Органическото прилагане на ингредиентната икореномическа позиция
към понятието за позиикореномика поражда следните негови разновидности
[т.е. разновидности според органическата ингредиентна икореномическа
позиция* (organic ingrediental ecorenomic position)]:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) позиикореномика* (posiecorenomy) [съкратено от и същото като позиционна икореномика* (positional ecorenomy)] – общо понятие за разновидностите на позиикореномиката от гледна точка на ингредиентната икореномическа позиция;
(2) интраикореномика* (intraecorenomy) [същото като нуклеарна икореномика* (nuclearary ecorenomy), както и съкратено от и същото като интрапозиционна икореномика* (intrapositional ecorenomy)] – позиикореномика, която
се разполага във вътрешността на дадена обособена икореномика (респ. на дадена икореномическа система) и която въздейства върху околната (външната) среда (върху екстраикореномиката, заобикаляща системата) или получава
въздействия от нея посредством фейсикореномиката (взаимодействието между
интраикореномиката и екстраикореномиката е опосредствано, а взаимодействието между интраикореномиката и фейсикореномиката, както и взаимодействието между фейсикореноиката и екстраикореномиката е непосредствено);
(3) фейсикореномика* (faceecorenomy) [същото като гранична икореномика* (boundary ecorenomy), както и съкратено от и същото като фейспозиционна икореномика* (facepositional ecorenomy)] – позиикореномика, която е
границата на дадена обособена икореномика (респ. на дадена икореномическа
система) и която непосредствено взаимодейства с околната (външната) среда
(с екстраикореномиката, заобикаляща системата) и с вътрешната среда (с интраикореномиката);
(4) екстраикореномика* (extraecorenomy) [съкратено от и същото като
екстрапозиционна икореномика* (positional ecorenomy)] – позиикореномика,
която е част от заобикалящата обособената икореномика (респ. дадената икореномическа система) среда, която е непосредствено позиционирана до
нейната граница и която взамодейства с тази система посредством фейсикореномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа позиция към
понятието за икореномически позипредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномическа позиция* (primary ingrediental ecorenomic position)]:
(1) икореномически позипредмет* (ecorenomic posithing) [съкратено от и
същото като позиционен икореномически предмет* (positional ecorenomic
thing)] – общо понятие за разновидностите на икореномическия позипредмет
от гледна точка на ингредиентната икореномическа позиция; икореномически
предмет, конституиран в позиикореномиката;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) икореномически интрапредмет* (ecorenomic intrathing) [същото като
нуклеарен икореномически предмет* (nuclearary ecorenomic thing) – икореномически предмет, конституиран в интраикореномиката;
(3) икореномически фейспредмет* (ecorenomic facething) [същото като
граничен икореномически предмет* (boundary ecorenomic thing) – икореномически предмет, конституиран в фейсикореномиката;
(4) икореномически екстрапредмет* (ecorenomic extrathing) [същото като добавен икореномически предмет* (plus ecorenomic thing) – икореномически предмет, конституиран в екстраикореномиката.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ПОЗИЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecorenomic posisensitivity) (същото като ингредиентна икореномическа позиционна чувствителност и съкратено от ингредиентна икореномическа позиция и ингредиентна структурна икореномическа чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икореномическа позиция и ингредиентна структурна икореномическа чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1) икореномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната
и външната среда на икореномиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина) и (2) степените на структурната чувствителност на
икореномическите предмети към външните въздействия. Ингредиентната
икореномическа позичувствителност е частен случай на ингредиентната
икофорномическа позичувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа позичувствителност към понятието за икореномически позисенсипредмет*
(ecorenomic posisensithing) (съкратено от позиционен сенситивностен икореномически предмет – positional sensitivitical ecorenomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномическа позичувствителност* (primary
ingrediental ecorenomic posisensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна икореномическа позиция* (primary ingrediental ecorenomic
position) и първичната ингредиентна структурна икореномическа чувствителност* (primary ingrediental structural ecorenomic sensitivity)]. От своя
страна органическото прилагане на ингредиентната икореномическа позичувствителност
към
понятието
за
позисенсиикореномика*
(posisensiecorenomy) (съкратено от позиционна сенситивностна икореноми139
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка – positional sensitivitical ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икореномическа позичувствителност* (organic ingrediental ecorenomic
posisensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна икореномическа позиция* (organic ingrediental ecorenomic position) и органическата ингредиентна структурна икореномическа чувствителност* (organic
ingrediental structural ecorenomic sensitivity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия позисенсипредмет според
първичната ингредиентна икореномическа позичувствителност

Първична ингредиентна
икореномическа позиция

Първична
ингредиентна
икореномическа
позичувствителност
(икореномически
позисенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икореномическа чувствителност
Икореномически
сенсипредмет

Икореномически
фундпредмет

Икореномически
конструпредмет

Икореномически
позипредмет

Икореномически
позисенсипредмет

Икореномически
позифундпредмет

Икореномически
позиконструпредмет

Икореномически
интрапредмет

Икореномически
интрасенсипредмет

Икореномически
интрафундпредмет

Икореномически
интраконструпредмет

Икореномически
фейспредмет

Икореномически
фейссенсипредмет

Икореномически
фейсфундпредмет

Икореномически
фейсконструпредмет

Икореномически
екстрапредмет

Икореномически
екстрасенсипредмет

Икореномически
екстрафундпредмет

Икореномически
екстраконструпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позисенсиикореномиката според органическата
ингредиентна икореномическа позичувствителност

Органическа ингредиентна
икореномическа позиция

Органическа
ингредиентна
икореномическа
позичувствителност
(позисенсиикореномика)

Органическа ингредиентна структурна
икореномическа чувствителност
Сенсиикореномика

Фундикореномика

Конструикореномика

Позиикореномика

Позисенсиикореномика

Позифундикореномика

Позиконструикореномика

Интраикореномика

Интрасенсиикореномика

Интрафундикореномика

Интраконструикореномика

Фейсикореномика

Фейссенсиикореномика

Фейсфундикореномика

Фейсконструикореномика

Екстраикореномика

Екстрасенсиикореномика

Екстрафундикореномика

Екстраконструикореномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ПРИОРИТЕТНТОСТ*
(ingrediental ecorenomic priority /antecedenceness/) (*) – първичен ингредиентен
икореномически критерий (вж. икореномическа ингредиентност), според който икореномическите предмети (в т.ч. и икореномическите обекти, икореномическите системи и икореномическите ингредиенти) се класифицират
според степента на тяхната приоритетност при третирането им (изследването и
управлението им) от икореномическия субект. Извън субективното им третиране няма приоритетност на икореномическите предмети в горния смисъл. Ингредиентната икореномическа приоритетност е частен случай на ингредиентната икофорномическа приоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа приоритетност към понятието за икореномически приопредмет поражда следните
негови разновидности [т.е. според първичната ингредиентна икореномичес142
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка
приоритетност*
(primary
ingrediental
ecorenomic
priority
/antecedenceness/)]:
(1) приоритетностен икореномически предмет* (prioritical ecorenomic
thing) [същото като икореномически приопредмет* (ecorenomic priothing)] [в
т.ч. приоритетностен икореномически обект* (prioritical ecorenomic object),
приоритетностна икореномическа система* (prioritical ecorenomic system),
приоритетностен икореномически ингредиент* (prioritical ecorenomic
ingredient)] – общо понятие за типичния икореномически предмет и допълващия икореномически предмет от гледна точка на ингредиентната икореномическа приоритетност;
(2) типичен икореномически предмет* (typical ecorenomic thing) [същото като икореномически типопредмет* (ecorenomic typothing)] [в т.ч. типичен икореномически обект* (typical ecorenomic object), типична икореномическа система* (typical ecorenomic system), типичен икореномически ингредиент* (typical ecorenomic ingredient)] – икореномически предмет, който е
присъщ на типоикореномиката;
(3) допълващ икореномически предмет* (complementary ecorenomic
thing) [същото като икореномически копредмет* (ecorenomic cothing)] [в т.ч.
допълващ икореномически обект* (complementary ecorenomic object), допълваща икореномическа система* (complementary ecorenomic system), допълващ икореномически ингредиент* (complementary ecorenomic ingredient)] –
икореномически предмет, който е присъщ на коикореномиката;.
Органическото прилагане на ингредиентната икореномическа приоритетност към понятието за приоикореномика поражда следните негови разновидности [т.е. според органическата ингредиентна икореномическа приоритетност* (organic ingrediental ecorenomic priority /antecedenceness/)]:
(1) приоикореномика* (prioecorenomy) (съкратено от и същото като приоритетностна икореномика – prioritical ecorenomy) – общо понятие за разновидностите на приоикореномиката от гледна точка на ингредиентната икореномическа приоритетност (т.е. общо понятие за типоикореномиката и коикореномиката);
(2) типоикореномика* (typoecorenomy) (съкратено от типична
икореномика – typical ecorenomy;
(3) коикореномика* (coecorenomy) (съкратено от допълваща икореномика
– complementary ecorenomy.
В своята общност типоикореномиката и коикореномиката образуват икореномиката в нейната цялост.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Типоикореномиката е такава страна (аспект) от икореномиката, която е
изградена от (и интерпретирана с помощта на) типичните диалектически
икореномически предмети, в т.ч. и от типичните диалектически икореномически ингредиенти (последните са най-характерните диалектически икореномически ингредиенти, т.е. такива, които са типични за икореномиката).
Към тях се числят (1) икореномическата ценност (тя е частен случай на икореномическата същност), (2) икореномическата феност (тя е частен случай на икореномическото явление), (3) икореномическият контив (той е
частен случай на икореномическото съдържание), (4) икореномическият
актив (той е частен случай на икореномическата икорема) (в т.ч. икореномическата полезност и икореномическата стойност), (5) икореномическият субстат (той е частен случай на икореномическата субстанция), (6)
икореномическият запас (той е частен случай на икореномическата суперстанта) и т.н. Съставни части на типоикореномиката са тентипоикореномиката и ексотипоикореномиката (вж. ингредиентна икореномическа резоприоритетност).
Коикореномиката е такава страна (аспект) от икореномиката, която е изградена от (и интерпретирана с помощта на) допълващите (комплементарните) диалектически икореномически предмети, в т.ч. и от допълващите
(комплементарните) диалектически икореномически ингредиенти (допълващи към типичните диалектически икореномически предмети и типичните диалектически икореномически ингредиенти), т.е. от такива, които не
са характерни само за икореномиката, но доразвиват различни страни на типичните икореномически предмети и ингредиенти (вж. типоикономика). Към
тях се числят икореномически предмети и ингредиенти, отнасящи се до (или
свързани с) обективното и субективното във икореномиката, обективностното
и субективностното във икореномиката, икореномическото количество и
икореномическото качество, частта и цялото в икореномиката, икореномическата статика и икореномическата динамика, абсолютното и относителното във икореномиката, абстрактно в икореномиката и конкретно в
икореномиката и т.н. Съставни части на коикореномиката са тенкоикореномиката и ексокоикореномиката (вж. ингредиентна икореномическа резоприоритетност).
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ПРИОЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecorenomic priosensitivity) (същото като ингредиентна икореномическа приоритетностна чувствителност и съкратено от ингредиентна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическа приоритетност и ингредиентна структурна икореномическа чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икореномическа приоритетност и ингредиентна структурна икореномическа чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на приоритетност на икореномическите предмети при третирането
им (изследването и управлението им) от икореномическия субект и (2) степените на структурната чувствителност на икореномическите предмети към
външните въздействия. Ингредиентната икореномическа приочувствителност е частен случай на ингредиентната икофорномическа приочувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа приочувствителност към понятието за икореномически приосенсипредмет*
(ecorenomic priosensithing) (съкратено от приоритетностен сенситивностен
икореномически предмет – prioritical sensitivitical ecorenomic thing) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномическа приочувствителност* (primary
ingrediental ecorenomic priosensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна икореномическа приоритетност* (primary ingrediental
ecorenomic priority) и първичната ингредиентна структурна икореномическа чувствителност* (primary ingrediental structural ecorenomic sensitivity)]. От
своя страна органическото прилагане на ингредиентната икореномическа
приочувствителност
към
понятието
за
приосенсиикореномика*
(priosensiecorenomy) (съкратено от приоритетностна сенситивностна икореномика – prioritical sensitivitical ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икореномическа приочувствителност* (organic ingrediental ecorenomic
priosensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна икореномическа приоритетност* (organic ingrediental ecorenomic priority) и органическата ингредиентна структурна икореномическа чувствителност*
(organic ingrediental structural ecorenomic sensitivity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия приосенсипредмет според
първичната ингредиентна икореномическа приочувствителност

Първична ингредиентна
икореномическа
приоритетност

Първична
ингредиентна
икореномическа
приочувствителност
(икореномически
приосенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икореномическа чувствителност
Икореномически
сенсипредмет

Икореномически
фундпредмет

Икореномически
конструпредмет

Икореномически
приопредмет

Икореномически
приосенсипредмет

Икореномически
приофундпредмет

Икореномически
приоконструпредмет

Икореномически
типопредмет

Икореномически
типосенсипредмет

Икореномически
типофундпредмет

Икореномически
типоконструпредмет

Икореномически
копредмет

Икореномически
косенсипредмет

Икореномически
кофундпредмет

Икореномически
коконструпредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на приосенсиикореномиката според органическата
ингредиентна икореномическа приочувствителност

Органическа
ингредиентна
икореномическа
приоритетност

Органическа
ингредиентна
икореномическа
приочувствителност
(приосенсиикореномика)

Органическа ингредиентна структурна
икореномическа чувствителност
Сенсиикореномика

Фундикореномика

Конструикореномика

Приоикореномика

Приосенсиикореномика

Приофундикореномика

Приоконструикореномика

Типоикореномика

Типосенсиикореномика

Типофундикореномика

Типоконструикореномика

Коикореномика

Косенсиикореномика

Кофундикореномика

Коконструикореномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА РАВНИЩНОСТ* (ingrediental
ecorenomic levelness) (*) – първичен ингредиентен икореномически критерий,
който разграничава икореномическите предмети (в т.ч. и икореномическите обекти, икореномическите системи и икореномическите ингредиенти)
в зависимост от това на кое равнище на обобщеност на икореномическата организация на общественото производство те са предметно отражение. Той е
една от разновидностите на ингредиентната икореномическа обобщеност.
Ингредиентната икореномическа равнищност е частен случай на ингредиентната икофорномическа равнищност.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа равнищност
към понятието за икореномически левелпредмет поражда следните негови
разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномическа равнищност* (primary ingrediental ecorenomic levelness)]:
(1) икореномически левелпредмет* (ecorenomic levelthing) [съкратено от
и същото като равнищностен икореномически предмет* (levelness
ecorenomic thing)] – общо понятие за разновидностите на икореномическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмет от гледна точка на ингредиентната икореномическа равнищност;
икореномически предмет, конституиран в левеликореномиката;
(2) икореномически микропредмет* (ecorenomic microthing) [съкратено
от и същото като микроикореномически предмет* (microecorenomic thing)] –
икореномически предмет, когато той се състои от икореномически предмети
на микроикореномическо равнище; икореномически предмет, конституиран в
микроикореномиката;
(3) икореномически мезопредмет* (ecorenomic mesothing) [съкратено от
и същото като мезоикореномически предмет* (mesoecorenomic thing)] – икореномически предмет, когато той се състои от икореномически предмети на
мезоикореномическо равнище; икореномически предмет, конституиран в мезоикореномиката;
(4) икореномически макропредмет* (ecorenomic macrothing) [съкратено
от и същото като макроикореномически предмет* (macroecorenomic thing)] –
икореномически предмет, когато той се състои от икореномически предмети
на мезоикореномическо равнище; икореномически предмет, конституиран в
макроикореномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икореномическа равнищност към понятието за левеликореномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икореномическа равнищност* (organic ingrediental ecorenomic levelness)]:
(1) левеликореномика* (levelecorenomy) [съкратено от и същото като равнищностна икореномика* (levelness ecorenomy)] – общо понятие за разновидностите на икореномиката, породени от ингредиентната икореномическа
равнищност; състои се от икореномически левелпредмети (от равнищностни
икореномически предмети);
(2) микроикореномика* (microecorenomy) – икореномика, която от гледна
точка на ингредиентната икореномическа равнищност се състои от икореномически микропредмети (от микроикореномически предмети);
(3) мезоикореномика* (mesoecorenomy) – икореномика, която от гледна
точка на ингредиентната икореномическа равнищност се състои от икореномически мезопредмети (от мезоикореномически предмети);
(4) макроикореномика* (macroecorenomy) – икореномика, която от гледна
точка на ингредиентната икореномическа равнищност се състои от икореномически макропредмети (от макроикореномически предмети).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
РЕЗОЛВЕНТНОСТ*
(ingrediental ecorenomic resolventness) – същото като ингредиентна разрешаваща икореномическа способност.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА РЕЗОПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental ecorenomic resopriority) (същото като ингредиентна икореномическа резолвентна приоритетност и съкратено от ингредиентна разрешаваща икореномическа способност и ингредиентна икореномическа приоритетност (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е
логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна
разрешаваща икореномическа способност и ингредиентна икореномическа
приоритетност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на
подробност в структурирането на икореномическите предмети и на техните
разновидности и (2) степените на приоритетност на икореномическите предмети, разглеждани от страна на икореномическите субекти. Ингредиентната
икореномическа резоприоритетност е частен случай на ингредиентната
икофорномическа резоприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа резоприоритетност към понятието за икореномически резоприопредмет*
(ecorenomic resopriothing) (съкратено от разрешаващ приоритетностен икореномически предмет – resolving prioritical ecorenomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномическа резоприоритетност* (primary
ingrediental ecorenomic resopriority), която е комбинация от първичната ингредиентно разрешаваща икореномическа способност* (primary ingrediental
resolving ecorenomic power) и първичната ингредиентна икореномическа
приоритетност* (primary ingrediental ecorenomic priority)]. От своя страна
органическото прилагане на ингредиентната икореномическа резоприоритетност към понятието за резоприоикореномика* (resoprioecorenomy) (съкратено от разрешаваща приоритетностна икореномика – resolving
prioritical ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е.
разновидности според органическата ингредиентна икореномическа резоприоритетност* (organic ingrediental ecorenomic resopriority), която е комбинация от органическата ингредиентно разрешаваща икореномическа способност* (organic ingrediental resolving ecorenomic power) и органическата
ингредиентна икореномическа приоритетност* (organic ingrediental
ecorenomic priority)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия резоприопредмет според
първичната ингредиентна икореномическа резоприоритетност

Първична ингредиентна
разшещаваща
икореномическа
способност

Първична
ингредиентна
икореномическа
резоприоритетност
(икореномически
резоприопредмет)

Първична ингредиентна
икореномическа приоритетност
Икореномически
приопредмет

Икореномически
типопредмет

Икореномически
копредмет

Икореномически
резопредмет

Икореномически
резоприопредмет

Икореномически
резотипопредмет

Икореномически
резокопредмет

Икореномически
тенпредмет

Икореномически
тенприопредмет

Икореномически
тентипопредмет

Икореномически
тенкопредмет

Икореномически
ексопредмет

Икореномически
ексоприопредмет

Икореномически
ексотипопредмет

Икореномически
ексокопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резоприоикореномиката според органическата
ингредиентна икореномическа резоприоритетност

Органическа
ингредиентна
разшещаваща
икореномическа
способност

Органическа
ингредиентна
икореномическа
резоприоритетност
(резоприоикореномика)

Органическа ингредиентна
икореномическа приоритетност
Приоикореномика

Типоикореномика

Коикореномика

Резоикореномика

Резоприоикореномика

Резотипоикореномика

Резокоикореномика

Теникореномика

Тенприоикореномика

Тентипоикореномика

Тенкоикореномика

Ексоикореномика

Ексоприоикореномика

Ексотипоикореномика

Ексокоикореномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА РЕЗОЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecorenomic resosensitivity) (същото като ингредиентна икореномическа резолвентна чувствителност и съкратено от ингредиентна разрешаваща икореномическа способност и ингредиентна структурна икореномическа чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен икореномически
критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна разрешаваща икореномическа способност и ингредиентна
структурна икореномическа чувствителност и по този начин разграничава
съвместно (1) степените на подробност в структурирането на икореномическите предмети и на техните разновидности и (2) степените на структурната чувствителност на икореномическите предмети към външните въздействия. Ингредиентната икореномическа резочувствителност е частен случай на ингредиентната икофорномическа резочувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа резочувствителност към понятието за икореномически резосенсипредмет* (ecorenomic
resosensithing) (съкратено от разрешаващ сенситивностен икореномически
предмет – resolving sensitivitical ecorenomic thing) поражда неговите разно151
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------видности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномическа резочувствителност* (primary ingrediental
ecorenomic resosensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентно
разрешаваща икореномическа способност* (primary ingrediental resolving
ecorenomic power) и първичната ингредиентна структурна икореномическа
чувствителност* (primary ingrediental structural ecorenomic sensitivity)]. От
своя страна органическото прилагане на ингредиентната икореномическа
резочувствителност
към
понятието
за
резосенсиикореномика*
(resosensiecorenomy) (съкратено от разрешаваща сенситивностна икореномика – resolving sensitivitical ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна
икореномическа резочувствителност* (organic ingrediental ecorenomic
resosensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентно разрешаваща икореномическа способност* (organic ingrediental resolving
ecorenomic power) и органическата ингредиентна структурна икореномическа чувствителност* (organic ingrediental structural ecorenomic sensitivity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия резосенсипредмет според
първичната ингредиентна икореномическа резочувствителност

Първична ингредиентна
разшещаваща
икореномическа
способност

Първична
ингредиентна
икореномическа
резочувствителност
(икореномически
резосенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икореномическа чувствителност
Икореномически
сенсипредмет

Икореномически
фундпредмет

Икореномически
конструпредмет

Икореномически
резопредмет

Икореномически
резосенсипредмет

Икореномически
резофундпредмет

Икореномически
резоконструпредмет

Икореномически
тенпредмет

Икореномически
тенсенсипредмет

Икореномически
тенфундпредмет

Икореномически
тенконструпредмет

Икореномически
ексопредмет

Икореномически
ексосенсипредмет

Икореномически
ексофундпредмет

Икореномически
ексоконструпредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резосенсиикореномиката според органическата
ингредиентна икореномическа резочувствителност

Органическа
ингредиентна
разшещаваща
икореноми
ческа
способност

Органическа
ингредиентна
икореномическа
резочувствителност
(резосенсиикореномика)

Органическа ингредиентна структурна
икореномическа чувствителност
Сенсиикореномика

Фундикореномика

Конструикореномика

Резоикореномика

Резосенсиикореномика

Резофундикореномика

Резоконструикореномика

Теникореномика

Тенсенсиикореномика

Тенфундикореномика

Тенконструикореномика

Ексоикореномика

Ексосенсиикореномика

Ексофундикореномика

Ексокнсиикореномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА РИДЪЛБОЧИНА* (ingrediental
ecorenomic rideepness) (същото като ингредиентна икореномическа зрелостна дълбочина и съкратено от ингредиентна икореномическа зрялост и ингредиентна икореномическа дълбочина) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икореномическа зрялост и ингредиентна икореномическа дълбочина и по този начин разграничава съвместно (1) степените на
зрялост на съставните части на икореномиката и на нейните разновидности
(както и на икореномическите предмети и на техните разновидности) и (2)
икореномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на икореномиката и на нейните
разновидности (което е разположение в дълбочина). Ингредиентната икореномическа ридълбочина е ингредиентната икофорномическа ридълбочина.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа ридълбочина към понятието за риикореномически диппредмет* (riecorenomic deepthing)
(съкратено от дълбочинен зрелостен икореномически предмет – deepness
ripeness ecorenomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл.
1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномическа ридълбочина* (primary ingrediental ecorenomic rideepness), която е комбинация от
154
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------първичната ингредиентна икореномическа зрялост* (primary ingrediental
ecorenomic ripeness) и първичната ингредиентна икореномическа дълбочина* (primary ingrediental ecorenomic deepness)]. От своя страна органическото
прилагане на ингредиентната икореномическа ридълбочина към понятието за
диприикореномика* (deepriecorenomy) (съкратено от дълбочинна зрелостна
икореномика – deepness ripeness ecorenomy) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна
икореномическа ридълбочина* (organic ingrediental ecorenomic rideepness),
която е комбинация от органическата ингредиентна икореномическа зрялост* (organic ingrediental ecorenomic ripeness) и органическата ингредиентна икореномическа дълбочина* (organic ingrediental ecorenomic deepness)].
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикореномическия диппредмет според първичната
ингредиентна икореномическа ридълбочина

Първична ингредиентна
икореномическа зрялост

Първична
ингредиентна
икореномическа
ридълбочина
(риикореномически
диппредмет)

Първична ингредиентна
икореномическа дълбочина
Икореномически
диппредмет

Икореномически
инспредмет

Икореномически
специпредмет

Икореномически
аутспредмет

Риикореномически
предмет

Риикореномически
диппредмет

Риикореномически
инспредмет

Риикореномически
специпредмет

Риикореномически
аутспредмет

Икореприномически
предмет

Икореприномически
диппредмет

Икореприномически
инспредмет

Икореприномически
специпредмет

Икореприномически
аутспредмет

Икоредевеномически
предмет

Икоредевеномически
диппредмет

Икоредевеномически
инспредмет

Икоредевеномически
специпредмет

Икоредевеномически
аутспредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на диприикореномиката според органическата ингредиентна
икореномическа ридълбочина

Органическа
ингредиентна
икореномическа зрялост

Органическа
ингредиентна
икореномическа
ридълбочина
(диприикореномика)

Органическа ингредиентна икореномическа
дълбочина
Дипикореномика

Инсикореномика

Специикореномика

Аутсикореномика

Риикореномика

Диприикореномика

Инсриикореномика

Специриикореномика

Аутсриикореномика

Икореприномика

Дипикореприномика

Инсикореприномика

Специикореприномика

Аутсикореприномика

Икоредевеномика

Дипикоредевеномика

Инсикоредевеномика

Специикоредевеномика

Аутсикоредевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА РИПОЗИЦИЯ* (ingrediental
ecorenomic riposition) (същото като ингредиентна икореномическа зрелостна
позиция и съкратено от ингредиентна икореномическа зрялост и ингредиентна икореномическа позиция) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икореномическа зрялост и ингредиентна икореномическа
позиция и по този начин разграничава съвместно (1) степените на зрялост на
съставните части на икореномиката и на нейните разновидности (както и на
икореномическите предмети и на техните разновидности) и (2) икореномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между
вътрешната и външната среда на икореномиката и на нейните разновидности
(което е разположение в ширина). Ингредиентната икореномическа рипозиция е частен случай на ингредиентната икофорномическа рипозиция.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа рипозиция
към понятието за риикореномически позипредмет* (riecorenomic posithing)
(съкратено от зрелостен позиционен икореномически предмет – ripeness
positional ecorenomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномическа рипозиция* (primary ingrediental ecorenomic riposition), която е комбинация от
първичната ингредиентна икореномическа зрялост* (primary ingrediental
ecorenomic ripeness) и първичната ингредиентна икореномическа позиция*
(primary ingrediental ecorenomic position)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икореномическа рипозиция към понятието за позириикореномика* (posisetiecorenomy) (съкратено от позиционна зрелостна
икореномика – positional ripeness ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икореномическа рипозиция* (organic ingrediental ecorenomic riposition),
която е комбинация от органическата ингредиентна икореномическа зрялост* (organic ingrediental ecorenomic ripeness) и органическата ингредиентна икореномическа позиция* (organic ingrediental ecorenomic position)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикореномическия позипредмет според първичната
ингредиентна икореномическа рипозииция

Първична ингредиентна
икореномическа зрялост

Първична
ингредиентна
икореномическа
рипозиция
(риикореномически
позипредмет)

Първична ингредиентна
икореномическа позиция
Икореномически
позипредмет

Икореномически
интрапредмет

Икореномически
фейспредмет

Икореномически
екстрапредмет

Риикореномически
предмет

Риикореномически
позипредмет

Риикореномически
интрапредмет

Риикореномически
фейспредмет

Риикореномически
екстрапредмет

Икореприномически
предмет

Икореприномически
позипредмет

Икореприномически
интрапредмет

Икореприномически
фейспредмет

Икореприномически
екстрапредмет

Икоредевеномически
предмет

Икоредевеномически
позипредмет

Икоредевеномически
интрапредмет

Икоредевеномически
фейспредмет

Икоредевеномически
екстрапредмет

159

1036

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позириикореномиката според органическата ингредиентна
икореномическа рипозииция

Органическа
ингредиентна
икореномическа
зрялост

Органическа
ингредиентна
икореномическа
рипозиция
(позириикореномика)

Органическа ингредиентна икореномическа
позиция
Позиикореномика

Интраикореномика

Фейсикореномика

Екстраикореномика

Риикореномика

Позириикореномика

Интрариикореномика

Фейсриикореномика

Екстариикореномика

Икореприномика

Позиикореприномика

Интраикореприномика

Фейсикореприномика

Екстаикореприномика

Икоредевеномика

Позиикоредевеномика

Интраикоредевеномика

Фейсикоредевеномика

Екстаикоредевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
РИПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental ecorenomic ripriority) (същото като ингредиентна икореномическа зрелостна приоритетност и съкратено от ингредиентна икореномическа зрялост и ингредиентна икореномическа приоритетност) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение
(конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икореномическа зрялост и
ингредиентна икореномическа приоритетност и по този начин разграничава
съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на икореномиката и на
нейните разновидности (както и на икореномическите предмети и на техните
разновидности) и (2) степените на приоритетност на икореномическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от икореномическия субект. Ингредиентната икореномическа риприоритетност е частен случай на ингредиентната икофорномическа риприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа риприоритетност към понятието за риикореномически приопредмет* (riecorenomic
priothing) (съкратено от приоритетностен зрелостен икореномически
160
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмет – prioritical ripeness ecorenomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномическа риприоритетност* (primary ingrediental ecorenomic
ripriority), която е комбинация от първичната ингредиентна икореномическа
зрялост* (primary ingrediental ecorenomic ripeness) и първичната ингредиентна икореномическа приоритетност* (primary ingrediental ecorenomic
priority)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икореномическа риприоритетност към понятието за приориикореномика*
(prioriecorenomy) (съкратено от приоритетностна зрелостна икореномика –
prioritical ripeness ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икореномическа риприоритетност* (organic ingrediental ecorenomic ripriority), която е
комбинация от органическата ингредиентна икореномическа зрялост*
(organic ingrediental ecorenomic ripeness) и органическата ингредиентна икореномическа приоритетност* (organic ingrediental ecorenomic priority)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикореномическия приопредмет според
първичната ингредиентна икореномическа риприоритетност

Първична ингредиентна
икореномическа зрялост

Първична
ингредиентна
икореномическа
риприоритетност
(риикореномически
приопредмет)

Първична ингредиентна
икореномическа приоритетност
Икореномически
приопредмет

Икореномически
типопредмет

Икореномически
копредмет

Риикореномически
предмет

Риикореномически
приопредмет

Риикореномически
типопредмет

Риикореномически
копредмет

Икореприномически
предмет

Икореприномически
приопредмет

Икореприномически
типопредмет

Икореприномически
копредмет

Икоредевеномически
предмет

Икоредевеномически
приопредмет

Икоредевеномически
типопредмет

Икоредевеномически
копредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на приориикореномиката според органическата
ингредиентна икореномическа риприоритетност

Органическа
ингредиентна
икореномическа
зрялост

Органическа
ингредиентна
икореномическа
риприоритетност
(приориикореномика)

Органическа ингредиентна
икореномическа приоритетност
Приоикореномика

Типоикореномика

Коикореномика

Риикореномика

Приориикореномика

Типориикореномика

Кориикореномика

Икореприномика

Приоикореприномика

Типоикореприномика

Коикореприномика

Икоредевеномика

Приоикоредевеномика

Типоикоредевеномика

Коикоредевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
РИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecorenomic riresolventness) (същото като ингредиентна икореномическа зрелостна разрешителност и съкратено от ингредиентна икореномическа зрялост и ингредиентна разрешаваща икореномическа способност) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икореномическа зрялост и ингредиентна разрешаваща икореномическа способност
и по този начин разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на икореномиката и на нейните разновидности (както и на икореномическите предмети и на техните разновидности) и (2) степените на подробност в структурирането на икореномическите предмети и на техните разновидности. Ингредиентната икореномическа риразрешителност е частен случай на ингредиентната икофорномическа риразрешителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа риразрешителност към понятието за риикореномически резопредмет* (riecorenomic
resothing) (съкратено от разрешаващ зрелостен икореномически предмет –
resolving ripeness ecorenomic thing) поражда неговите разновидности, посоче163
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ни в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномическа риразрешителност* (primary ingrediental ecorenomic riresolventness),
която е комбинация от първичната ингредиентна икореномическа зрялост*
(primary ingrediental ecorenomic ripeness) и първичната ингредиентна разрешаваща икореномическа способност* (primary ingrediental resolving
ecorenomic power)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икореномическа риразрешителност към понятието за резориикореномика* (resoriecorenomy) (съкратено от разрешаваща зрелостна икореномика –
resolving ripeness ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икореномическа риразрешителност* (organic ingrediental ecorenomic riresolventness),
която е комбинация от органическата ингредиентна икореномическа зрялост* (organic ingrediental ecorenomic ripeness) и органическата ингредиентна разрешаваща икореномическа способност* (organic ingrediental resolving
ecorenomic power)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикореномическия резопредмет според
първичната ингредиентна икореномическа риразрешителност

Първична ингредиентна
икореномическа зрялост

Първична
ингредиентна
икореномическа
риразрешителност
(риикореномически
резопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща икореномическа
способност
Икореномически
резопредмет

Икореномически
тенпредмет

Икореномически
ексопредмет

Риикореномически
предмет

Риикореномически
резопредмет

Риикореномически
тенпредмет

Риикореномически
ексопредмет

Икореприномически
предмет

Икореприномически
резопредмет

Икореприномически
тенпредмет

Икореприномически
ексопредмет

Икоредевеномически
предмет

Икоредевеномически
резопредмет

Икоредевеномически
тенпредмет

Икоредевеномически
ексопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резориикореномиката според органическата
ингредиентна икореномическа риразрешителност

Органическа
ингредиентна
икореномическа
зрялост

Органическа
ингредиентна
икореномическа
риразрешителност
(резориикореномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща икореномическа
способност
Резоикореномика

Теникореномика

Ексоикореномика

Риикореномика

Резориикореномика

Тенриикореномика

Ексориикореномика

Икореприномика

Резоикореприномика

Теникореприномика

Ексоикореприномика

Икоредевеномика

Резоикоредевеномика

Теникоредевеномика

Ексоикоредевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecorenomic risensitivity) (същото като ингредиентна икореномическа зрелостна чувствителност и съкратено от ингредиентна икореномическа зрялост и ингредиентна структурна икореномическа чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икореномическа зрялост и ингредиентна структурна икореномическа чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на икореномиката и на нейните разновидности (както и на икореномическите предмети и на техните разновидности) и (2) степените на
структурната чувствителност на икореномическите предмети към външните
въздействия. Ингредиентната икореномическа ричувствителност е частен
случай на ингредиентната икономическа ричувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа ричувствителност към понятието за риикореномически сенсипредмет* (riecorenomic
sensithing) (съкратено от сенситивностен зрелостен икореномически предмет – sensitivitical ripeness ecorenomic thing) поражда неговите разновиднос166
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ти, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
икореномическа ричувствителност* (primary ingrediental ecorenomic
risensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна икореномическа зрялост* (primary ingrediental ecorenomic ripeness) и първичната ингредиентна структурна икореномическа чувствителност* (primary
ingrediental structural ecorenomic sensitivity)]. От своя страна органическото
прилагане на ингредиентната икореномическа ричувствителност към понятието за сенсириикореномика* (sensiriecorenomy) (съкратено от сенситивностна зрелостна икореномика – sensitivitical ripeness ecorenomy) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икореномическа ричувствителност* (organic
ingrediental ecorenomic risensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна икореномическа зрялост* (organic ingrediental ecorenomic
ripeness) и органическата ингредиентна структурна икореномическа чувствителност* (organic ingrediental structural ecorenomic sensitivity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикореномическия сенсипредмет според
първичната ингредиентна икореномическа ричувствителност

Първична ингредиентна
икореномическа зрялост

Първична
ингредиентна
икореномическа
ричувствителност
(риикореномически
сенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икореномическа чувствителност
Икореномически
сенсипредмет

Икореномически
фундпредмет

Икореномически
конструпредмет

Риикореномически
предмет

Риикореномически
сенсипредмет

Риикореномически
фундпредмет

Риикореномически
конструпредмет

Икореприномически
предмет

Икореприномически
сенсипредмет

Икореприномически
фундпредмет

Икореприномически
конструпредмет

Икоредевеномически
предмет

Икоредевеномически
сенсипредмет

Икоредевеномически
фундпредмет

Икоредевеномически
конструпредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сенсириикореномиката според органическата
ингредиентна икореномическа ричувствителност

Органическа
ингредиентна
икореномическа
зрялост

Органическа
ингредиентна
икореномическа
ричувствителност
(сенсириикореномика)

Органическа ингредиентна структурна
икореномическа чувствителност
Сенсиикореномика

Фундикореномика

Конструикореномика

Риикореномика

Сенсириикореномика

Фундриикореномика

Конструриикореномика

Икореприномика

Сенсиикореприномика

Фундикореприномика

Конструикореприномика

Икоредевеномика

Сенсиикоредевеномика

Фундикоредевеномика

Конструикоредевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
СЕТИДЪЛБОЧИНА*
(ingrediental ecorenomic setideepness) (същото като ингредиентна икореномическа отделимостна дълбочина и съкратено от ингредиентна икореномическа отделимост и ингредиентна икореномическа дълбочина) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение
(конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икореномическа отделимост и ингредиентна икореномическа дълбочина и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети във икореномиката и
(2) икореномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на икореномиката и на
нейните разновидности (което е разположение в дълбочина). Ингредиентната икореномическа сетидълбочина е частен случай на ингредиентната икофорномическа сетидълбочина.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа сетидълбочина към понятието за икореномически дипсетипредмет* (ecorenomic
deepsetithing) (съкратено от дълбочинен сетитен икореномически предмет –
deepness setited ecorenomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
169
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномическа сетидълбочина* (primary ingrediental ecorenomic setideepness), която е комбинация от първичната ингредиентна икореномическа дълбочина* (primary
ingrediental ecorenomic deepness) и първичната ингредиентна икореномическа отделимост* (primary ingrediental ecorenomic severality)]. От своя страна
органическото прилагане на ингредиентната икореномическа сетидълбочина към понятието за дипсетиикореномика* (deepsetiecorenomy) (съкратено от
дълбочинна сетитна икореномика – deepness setited ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икореномическа сетидълбочина* (organic ingrediental
ecorenomic setideepness), която е комбинация от органическата ингредиентна
икореномическа дълбочина* (organic ingrediental ecorenomic deepness) и органическата ингредиентна икореномическа отделимост* (organic ingrediental
ecorenomic severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия дипсетипредмет според първичната
ингредиентна икореномическа сетидълбочина

Първична ингредиентна
икореномическа отделимост

Първична
ингредиентна
икореномическа
сетидълбочина
(икореномически
дипсетипредмет)

Първична ингредиентна
икореномическа дълбочина
Икореномически
диппредмет

Икореномически
инспредмет

Икореномически
специпредмет

Икореномически
аутспредмет

Икореномически
сетипредмет

Икореномически
дипсетипредмет

Икореномически
инссетипредмет

Икореномически
специсетипредмет

Икореномически
аутссетипредмет

Икореномически
инсепапредмет

Икореномически
дипинсепапредмет

Икореномически
инсинсепапредмет

Икореномически
специинсепапредмет

Икореномически
аутсинсепапредмет

Икореномически
сепапредмет

Икореномически
дипсепапредмет

Икореномически
инссепапредмет

Икореномически
специсепапредмет

Икореномически
аутссепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипсетиикореномиката според органическата ингредиентна
икореномическа сетидълбочина

Органическа
ингредиентна
икореномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
икореномическа
сетидълбочина
(дипсетиикореномика)

Органическа ингредиентна икореномическа
дълбочина
Дипикореномика

Инсикореномика

Специикореномика

Аутсикореномика

Сетиикореномика

Дипсетиикореномика

Инссетиикореномика

Специсетиикореномика

Аутссетиикореномика

Инсепаикореномика

Дипинсепаикореномика

Инсинсепаикореномика

Сепаикореномика

Дипсепаикореномика

Инссепаикореномика

Специинсепа- Аутсинсепаикореикореномика
номика
Специсепаикореномика

Аутссепаикореномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СЕТИЗРЯЛОСТ* (ingrediental
ecorenomic setiripeness) (същото като ингредиентна икореномическа отделимостна зрялост и съкратено от ингредиентна икореномическа отделимост и ингредиентна икореномическа зрялост) (*) – вторичен ингредиентен
икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от
първичните критерии ингредиентна икореномическа отделимост и ингредиентна икореномическа зрялост и по този начин разграничава съвместно (1)
необособените и обособените предмети във икореномиката и (2) степените на
зрялост на съставните части на икореномиката и на нейните разновидности
(както и на икореномическите предмети и на техните разновидности). Ингредиентната икореномическа сетизрялост е часдтен случай на ингредиентната
икотехномическа сетизрялост.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа сетизрялост към понятието за риикореномически сетипредмет* (riecorenomic
setithing) (съкратено от зрелостен сетитен икореномически предмет –
ripeness setited ecorenomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномичес172
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка сетизрялост* (primary ingrediental ecorenomic setiripeness), която е комбинация от първичната ингредиентна икореномическа зрялост* (primary
ingrediental ecorenomic ripeness) и първичната ингредиентна икореномическа отделимост* (primary ingrediental ecorenomic severality)]. От своя страна
органическото прилагане на ингредиентната икореномическа сетизрялост
към понятието за сетириикореномика* (setiriecorenomy) (съкратено от зрелостна сетитна икореномика – ripeness setited ecorenomy) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата
ингредиентна икореномическа сетизрялост* (organic ingrediental ecorenomic
setiripeness), която е комбинация от органическата ингредиентна икореномическа зрялост* (organic ingrediental ecorenomic ripeness) и органическата
ингредиентна икореномическа отделимост* (organic ingrediental ecorenomic
severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикореномическия сетипредмет според
първичната ингредиентна икореномическа сетизрялост

Първична ингредиентна
икореномическа отделимост

Първична
ингредиентна
икореномическа
сетизрялост
(риикореномически
сетипредмет)

Първична ингредиентна
икореномическа зрялост
Риикореномически
предмет

Икореприномически
предмет

Икоредевеномически
предмет

Икореномически
сетипредмет

Риикореномически
сетипредмет

Икореприномически
сетипредмет

Икоредевеномически
сетипредмет

Икореномически
инсепапредмет

Риикореномически
инсепапредмет

Икореприномически
инсепапредмет

Икоредевеномически
инсепапредмет

Икореномически
сепапредмет

Риикореномически
сепапредмет

Икореприномически
сепапредмет

Икоредевеномически
сепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сетириикореномиката според органическата
ингредиентна икореномическа сетизрялост

Органическа
ингредиентна
икореномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
икореномическа
сетизрялост
(сетириикореномика)

Органическа ингредиентна
икореномическа зрялост
Риикореномика

Икореприномика

Икоредевеномика

Сетиикореномика

Сетириикореномика

Сетиикореприномика

Сетиикоредевеномика

Инсепаикореномика

Инсепариикореномика

Инсепаикореприномика

Инсепаикоредевеномика

Сепаикореномика

Сепариикореномика

Сепаикореприномика

Сепаикоредевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СЕТИПОЗИЦИЯ* (ingrediental
ecorenomic setiposition) (същото като ингредиентна икореномическа отделимостна позиция и съкратено от ингредиентна икореномическа отделимост
и ингредиентна икореномическа позиция) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икореномическа отделимост и ингредиентна
икореномическа позиция и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети в икореномиката и (2) икореномическите
предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на икореномиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина). Ингредиентната икореномическа сетипозиция е частен случай ингредиентната икофорномическа сетипозиция.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа сетипозиция към понятието за икореномически позисетипредмет* (ecorenomic
posisetithing) (съкратено от позиционен сетитен икореномически предмет –
positional setited ecorenomic thing) поражда неговите разновидности, посочени
в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореноми175
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа сетипозиция* (primary ingrediental ecorenomic setiposition), която е комбинация от първичната ингредиентна икореномическа позиция* (primary
ingrediental ecorenomic position) и първичната ингредиентна икореномическа
отделимост* (primary ingrediental ecorenomic severality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икореномическа сетипозиция
към понятието за позисетиикореномика* (posisetiecorenomy) (съкратено от
позиционна сетитна икореномика – positional setited ecorenomy) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна
икореномическа сетипозиция*
(organic
ingrediental ecorenomic setiposition), която е комбинация от органическата ингредиентна икореномическа позиция* (organic ingrediental ecorenomic
position) и органическата ингредиентна икореномическа отделимост*
(organic ingrediental ecorenomic severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия позисетипредмет според първичната
ингредиентна икореномическа сетипозииция

Икореномически
позипредмет

Икореномически
интрапредмет

Икореномически
фейспредмет

Икореномически
екстрапредмет

Икореномически
сетипредмет

Икореномически
позисетипредмет

Икореномически
интрасетипредмет

Икореномически
фейссетипредмет

Икореномически
екстрасетипредмет

Първична ингредиентна
икореномическа отделимост

Първична
ингредиентна
икореномическа
сетипозиция
(икореномически
позисетипредмет)

Икореномически
инсепапредмет
Икореномически
сепапредмет

Първична ингредиентна
икореномическа позиция

ИкореИкореИкореИкореномически
номически
номически
номически
позиинсепа- интраинсепа- фейсинсепа- екстраинсепапредмет
предмет
предмет
предмет
Икореномически
позисепапредмет

Икореномически
интрасепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позисетиикореномиката според органическата
ингредиентна икореномическа сетипозииция

Органическа
ингредиентна
икореномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
икореномическа
сетипозиция
(позисетиикореномика)
Сетиикореномика
Инсепаикореномика
Сепаикореномика

Органическа ингредиентна икореномическа
позиция
Позиикореномика

Интраикореномика

Фейсикореномика

Екстраикореномика

Позисетиикореномика

Интрасетиикореномика

Фейссетиикореномика

Екстасетиикореномика

Позиинсепа- Интраинсепа- Фейсинсепа- Екстаинсепаикореикореикореикореномика
номика
номика
номика
Позисепаикореномика

Интрасепаикореномика

Фейссепаикореномика

Екстасепаикореномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СЕТИПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental ecorenomic setipriority) (същото като ингредиентна икореномическа отделимостна приоритетност и съкратено от ингредиентна икореномическа отделимост и ингредиентна икореномическа приоритетност)
(*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо
произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икореномическа отделимост и ингредиентна икореномическа приоритетност и по този
начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети в
икореномиката и (2) степените на приоритетност на икореномическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от икореномическия субект. Ингредиентната икореномическа сетиприоритетност е частен
случай на ингредиентната икофорномическа сетиприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа сетиприоритетност към понятието за икореномически приосетипредмет*
(ecorenomic priosetithing) (съкратено от приоритетностен сетитен икореномически предмет – prioritical setited ecorenomic thing) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ин178
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------гредиентна икореномическа сетиприоритетност* (primary ingrediental
ecorenomic setipriority), която е комбинация от първичната ингредиентна
икореномическа приоритетност* (primary ingrediental ecorenomic priority) и
първичната ингредиентна икореномическа отделимост* (primary
ingrediental ecorenomic severality)]. От своя страна органическото прилагане
на ингредиентната икореномическа сетиприоритетност към понятието за
приосетиикореномика* (priosetiecorenomy) (съкратено от приоритетностня
сетитна икореномика – prioritical setited ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икореномическа сетиприоритетност* (organic ingrediental
ecorenomic setipriority), която е комбинация от органическата ингредиентна
икореномическа приоритетност* (organic ingrediental ecorenomic priority) и
органическата ингредиентна икореномическа отделимост* (organic
ingrediental ecorenomic severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия приосетипредмет според
първичната ингредиентна икореномическа сетиприоритетност

Първична ингредиентна
икореномическа отделимост

Първична
ингредиентна
икореномическа
сетиприоритетност
(икореномически
приосетипредмет)

Първична ингредиентна
икореномическа приоритетност
Икореномически
приопредмет

Икореномически
типопредмет

Икореномически
копредмет

Икореномически
сетипредмет

Икореномически
приосетипредмет

Икореномически
типосетипредмет

Икореномически
косетипредмет

Икореномически
инсепапредмет

Икореномически
приоинсепапредмет

Икореномически
типоинсепапредмет

Икореномически
коинсепапредмет

Икореномически
сепапредмет

Икореномически
приосепапредмет

Икореномически
типосепапредмет

Икореномически
косепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на приосетиикореномиката според органическата
ингредиентна икореномическа сетиприоритетност

Органическа
ингредиентна
икореномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
икореномическа
сетиприоритетност
(приосетиикореномика)

Органическа ингредиентна
икореномическа приоритетност
Приоикореномика

Типоикореномика

Коикореномика

Сетиикореномика

Приосетиикореномика

Типосетиикореномика

Косетиикореномика

Инсепаикореномика

Приоинсепаикореномика

Типоинсепаикореномика

Коинсепаикореномика

Сепаикореномика

Приосепаикореномика

Типосепаикореномика

Косепаикореномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СЕТИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecorenomic setiresolventness) (същото като ингредиентна икореномическа отделимостна разрешителност и съкратено от ингредиентна
икореномическа отделимост и ингредиентна разрешаваща икореномическа способност) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който
е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна
икореномическа отделимост и ингредиентна разрешаваща икореномическа
способност и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети в икореномиката и (2) степените на подробност в структурирането на икореномическите предмети и на техните разновидности. Ингредиентната икореномическа сетиразрешителност е частен случай на ингредиентната икофорномическа сетиразрешителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа сетиразрешителност към понятието за икореномически резосетипредмет*
(ecorenomic resosetithing) (съкратено от разрешаващ сетитен икореномически предмет – resolving setited ecorenomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингреди181
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ентна икореномическа сетиразрешителност* (primary ingrediental
ecorenomic setiresolventness), която е комбинация от първичната ингредиентна разрешаваща икореномическа способност* (primary ingrediental resolving
ecorenomic power) и първичната ингредиентна икореномическа отделимост* (primary ingrediental ecorenomic severality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икореномическа сетиразрешителност
към понятието за резосетиикореномика* (resosetiecorenomy) (съкратено от
разрешаваща сетитна икореномика – resolving setited ecorenomy) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икореномическа сетиразрешителност* (organic
ingrediental ecorenomic setiresolventness), която е комбинация от органическата ингредиентна разрешаваща икореномическа способност* (organic
ingrediental resolving ecorenomic power) и органическата ингредиентна икореномическа отделимост* (organic ingrediental ecorenomic severality)].

182

1059

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия резосетипредмет според
първичната ингредиентна икореномическа сетиразрешителност

Първична ингредиентна
икореномическа отделимост

Първична
ингредиентна
икореномическа
сетиразрешителност
(икореномически
резосетипредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща икореномическа
способност
Икореномически
резопредмет

Икореномически
тенпредмет

Икореномически
ексопредмет

Икореномически
сетипредмет

Икореномически
резосетипредмет

Икореномически
тенсетипредмет

Икореномически
ексосетипредмет

Икореномически
инсепапредмет

Икореномически
резоинсепапредмет

Икореномически
тенинсепапредмет

Икореномически
ексоинсепапредмет

Икореномически
сепапредмет

Икореномически
резосепапредмет

Икореномически
тенсепапредмет

Икореномически
ексосепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резосетиикореномиката според органическата
ингредиентна икореномическа сетиразрешителност

Органическа
ингредиентна
икореномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
икореномическа
сетиразрешителност
(резосетиикореномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща икореномическа
способност
Резоикореномика

Теникореномика

Ексоикореномика

Сетиикореномика

Резосетиикореномика

Тенсетиикореномика

Ексосетиикореномика

Инсепаикореномика

Резоинсепаикореномика

Тенинсепаикореномика

Ексоинсепаикореномика

Сепаикореномика

Резосепаикореномика

Тенсепаикореномика

Ексосепаикореномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СЕТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecorenomic setisensitivity) (същото като ингредиентна икореномическа отделимостна чувствителност и съкратено от ингредиентна икореномическа отделимост и ингредиентна структурна икореномическа
чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерия,
който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икореномическа отделимост и ингредиентна структурна икореномическа чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети в икореномиката и (2) степените на структурната чувствителност на икореномическите предмети към външните въздействия. Ингредиентната икореномическа сетичувствителност е частен случай
на ингредиентната икофорномическа сетичувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа сетичувствителност към понятието за икореномически сенсисетипредмет*
(ecorenomic sensisetithing) (съкратено от сенситивностен сетитен икореномически предмет – sensitivitical setited ecorenomic thing) поражда неговите
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномическа сетичувствителност* (primary ingrediental
ecorenomic setisensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна
структурна икореномическа чувствителност* (primary ingrediental
structural ecorenomic sensitivity) и първичната ингредиентна икореномическа
отделимост* (primary ingrediental ecorenomic severality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икореномическа сетичувствителност към понятието за сенсисетиикореномика* (sensisetiecorenomy) (съкратено от чувствителностня сетитна икореномика – sensitivitical setited
ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икореномическа сетичувствителност* (organic ingrediental ecorenomic setisensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна структурна икореномическа чувствителност* (organic ingrediental structural ecorenomic sensitivity) и органическата ингредиентна икореномическа отделимост* (organic ingrediental
ecorenomic severality)].
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия сенсисетипредмет според
първичната ингредиентна икореномическа сетичувствителност

Първична ингредиентна
икореномическа отделимост

Първична
ингредиентна
икореномическа
сетичувствителност
(икореномически
сенсисетипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икореномическа чувствителност
Икореномически
сенсипредмет

Икореномически
фундпредмет

Икореномически
конструпредмет

Икореномически
сетипредмет

Икореномически
сенсисетипредмет

Икореномически
фундсетипредмет

Икореномически
конструсетипредмет

Икореномически
инсепапредмет

Икореномически
сенсиинсепапредмет

Икореномически
фундинсепапредмет

Икореномически
конструинсепапредмет

Икореномически
сепапредмет

Икореномически
сенсисепапредмет

Икореномически
фундсепапредмет

Икореномически
конструсепапредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сенсисетиикореномиката според органическата
ингредиентна икореномическа сетичувствителност

Органическа
ингредиентна
икореномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
икореномическа
сетичувствителност
(сенсисетиикореномика)

Органическа ингредиентна структурна
икореномическа чувствителност
Сенсиикореномика

Фундикореномика

Конструикореномика

Сетиикореномика

Сенсисетиикореномика

Фундсетиикореномика

Конструсетиикореномика

Инсепаикореномика

Сенсиинсепаикореномика

Фундинсепаикореномика

Конструинсепаикореномика

Сепаикореномика

Сенсисепаикореномика

Фундсепаикореномика

Конструсепаикореномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
СТАТИДЪЛБОЧИНА*
(ingrediental ecorenomic statideepness) (същото като ингредиентна икореномическа статитна дълбочина и съкратено от ингредиентен икореномически
статут и ингредиентна икореномическа дълбочина) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икореномически статут и ингредиентна икореномическа дълбочина и по този начин разграничава съвместно
(1) субективното и обективното в икореномиката и (2) икономическите ингредиенти според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на предмети и на нейните разновидности (както и на
икореномическите предмети и на техните разновидности) (което е разположение в дълбочина). Ингредиентната икореномическа статидълбочина е
частен случай на ингредиентната икофорномическа статидълбочина.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа статидълбочина към понятието за икореномически дипстатипредмет* (ecorenomic
deepstatithing) (съкратено от дълбочинен статитен икореномически предмет – deepness statited ecorenomic thing) поражда неговите разновидности,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
икореномическа статидълбочина* (primary ingrediental ecorenomic
statideepness), която е комбинация от първичната ингредиентна икореномическа дълбочина* (primary ingrediental ecorenomic deepness) и първичния ингредиентен икореномически статут* (primary ingrediental ecorenomic
statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икореномическа статидълбочина към понятието за дипстатиикореномика*
(deepstatiecorenomy) (съкратено от дълбочинна статитна икореномика –
deepness statited ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икореномическа статидълбочина* (organic ingrediental ecorenomic statideepness), която е
комбинация от органическата ингредиентна икореномическа дълбочина*
(organic ingrediental ecorenomic deepness) и органическия ингредиентен икореномически статут* (organic ingrediental ecorenomic statute)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия дипстатипредмет според първичната
ингредиентна икореномическа статидълбочина

Първичен ингредиентен икореномически статут

Първична
ингредиентна
икореномическа
статидълбочина
(икореномически
дипстатипредмет)

Първична ингредиентна
икореномическа дълбочина
Икореномически
диппредмет

Икореномически
инспредмет

Икореномически
специпредмет

Икореномически
аутспредмет

Икореномически
статит
(икореномически
статипредмет)
(статитен
икореномически
предмет)

Икореномически
дипстатипредмет

Икореномически
инсстатипредмет

Икореномически
специстатипредмет

Икореномически
аутсстатипредмет

Икореномически
субект
(икореномически
субстипредмет)
(субститивен
икореномически
предмет)

Икореномически
дипсубстипредмет

Икореномически
инссубстипредмет

Икореномически
специсубстипредмет

Икореномически
аутссубстипредмет

Икореномически
обект
(икореномически
обтипредмет)
(обективен
икореномически
предмет)

Икореномически
дипобтипредмет

Икореномически
инсобтипредмет

Икореномически
специобтипредмет

Икореномически
аутсобтипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномически
обектоид
(икореномически
обсипредмет)
(обситивен
икореномически
предмет)

Икореномически
дипобсипредмет

Икореномически
инсобсипредмет

Икореномически
специобсипредмет

Икореномически
аутсобсипредмет

Икореномически
ревербат
(икореномически
субтипредмет)
(субективен
икореномически
предмет)

Икореномически
дипсубтипредмет

Икореномически
дипсубтипредмет

Икореномически
дипсубтипредмет

Икореномически
дипсубтипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипстатиикореномиката според органическата
ингредиентна икореномическа статидълбочина

Органически ингредиентен икореномически статут

Органическа
ингредиентна
икореномическа
статидълбочина
(дипстатиикореномика)

Органическа ингредиентна
икореномическа дълбочина
Дипикореномика

Инсикореномика

Специикореномика

Аутсикореномика

Статитна
икореномика
(статиикореномика)

Дипстатиикореномика

Инсстатиикореномика

Специстатиикореномика

Аутсстатиикореномика

Субектна
икореномика
(субстиикореномика)

Дипсубсти- Инссубстиикореикореномика
номика

Специсубстиикореномика

Аутссубстиикореномика

Обективна
икореномика
(обтиикореномика)

Дипобтиикореномика

Инсобтиикореномика

Специобтиикореномика

Аутсобтиикореномика

Обексивна
икореномика
(обсиикореномика)

Дипобсиикореномика

Инсобсиикореномика

Специобсиикореномика

Аутсобсиикореномика

Ревербатна
икореномика
(субтиикореномика)

Дипсубтиикореномика

Инссубтиикореномика

Специсубтиикореномика

Аутссубтиикореномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЗРЯЛОСТ* (ingrediental
ecorenomic statiripeness) (същото като ингредиентна икореномическа статитна зрялост и съкратено от ингредиентен икореномически статут и
ингредиентна икореномическа зрялост) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икореномически статут и ингредиентна икореномическа зрялост и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и
обективното в икореномиката и (2) степените на зрялост на съставните части
на икореномиката и на нейните разновидности (както и на икореномическите
предмети и на техните разновидности). Ингредиентната икореномическа
статизрялост е частен случай на ингредиентната икофорномическа статизрялост.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа статизрялост към понятието за риикореномически статипредмет* (riecorenomic
statithing) (съкратено от зрелостен статитен икореномически предмет –
ripeness statited ecorenomic thing) поражда неговите разновидности, посочени
в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномическа статизрялост* (primary ingrediental ecorenomic statiripeness), която е
комбинация от първичната ингредиентна икореномическа зрялост* (primary ingrediental ecorenomic ripeness) и първичния ингредиентен икореномически статут* (primary ingrediental ecorenomic statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икореномическа статизрялост към
понятието за статириикореномика* (statiriecorenomy) (съкратено от зрелостна статитна икореномика – ripeness statited ecorenomy) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата
ингредиентна икореномическа статизрялост* (organic ingrediental
ecorenomic statiripeness), която е комбинация от органическата ингредиентна
икореномическа зрялост* (organic ingrediental ecorenomic ripeness) и органическата ингредиентен икореномически статут* (organic ingrediental
ecorenomic statute)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикореномическия статипредмет според първичната
ингредиентна икореномическа статизрялост

Първичен ингредиентен икореномически статут

Първична
ингредиентна
икореномическа
статизрялост
(риикореномически
статипредмет)

Първична ингредиентна
икореномическа зрялост
Риикореномически
предмет

Икореприномически
предмет

Икоредевеномически
предмет

Икореномически
статит
(икореномически
статипредмет)
(статитен
икореномически
предмет)

Статитен
риикореномически
предмет

Статитен
икореприномически
предмет

Статитен
икоредевеномически
предмет

Икореномически
субект
(икореномически
субстипредмет)
(субститивен
икореномически
предмет)

Субститивен
риикореномически
предмет

Субститивен
икореприномически
предмет

Субститивен
икоредевеномически
предмет

Икореномически
обект
(икореномически
обтипредмет)
(обективен
икореномически
предмет)

Обективен
риикореномически
предмет

Обективен
икореприномически
предмет

Обективен
икоредевеномически
предмет

Икореномически
обектоид
(икореномически
обсипредмет)
(обситивен
икореномически
предмет)

Обситивен
риикореномически
предмет

Обситивен
икореприномически
предмет

Обситивен
икоредевеномически
предмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномически
ревербат
(икореномически
субтипредмет)
(субективен
икореномически
предмет)

Субективен
риикореномически
предмет

Субективен
икореприномически
предмет

Субективен
икоредевеномически
предмет

В това число:
Икореномически
сепаревербат
(икореномически
сепасубтипредмет)
(субективен
икореномически
сепапредмет)
(икореномическа
система)

Системен
риикореномически
предмет

Системен
икореприномически
предмет

Системен
икоредевеномически
предмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на статириикореномиката според органическата
ингредиентна икореномическа статизрялост

Органически ингредиентен икореномически статут

Органическа
ингредиентна
икореномическа
статизрялост
(статириикореномика)

Органическа ингредиентна
икореномическа зрялост
Риикореномика

Икореприномика

Икоредевеномика

Статитна
икореномика
(статиикореномика)

Статириикореномика
(статитна
риикореномика)

Статиикореприномика
(статитна
икореприномика)

Статиикоредевеномика
(статитна
икоредевеномика)

Субститивна
икореномика
(субстиикореномика)

Субстириикореномика
(субститивна
риикореномика)

Субстиикореприномика
(субститивна
икореприномика)

Субстиикоредевеномика
(субститивна
икоредевеномика)

Обективна
икореномика
(обтиикореномика)

Обтириикореномика
(обективна
риикореномика)

Обтиикореприномика
(обективна
икореприномика)

Обтиикоредевеномика
(обективна
икоредевеномика)

Обситивна
икореномика
(обсиикореномика)

Обсириикореномика
(обситивна
риикореномика)

Обсиикореприномика
(обситивна
икореприномика)

Обсиикоредевеномика
(обситивна
икоредевеномика)

Субективна
икореномика
(субтиикореномика)

Субтириикореномика
(субективна
риикореномика)

Субтиикореприномика
(субективна
икореприномика)

Субтиикоредевеномика
(субективна
икоредевеномика)
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------В това число:
Сепасубективна
икореномика
(сепасубтиикореномика)
(системна
икореномика)
(систикореномика)

Систриикореномика
(системна
риикореномика)

Систикореприномика
(системна
икореприномика)

Ссистикоредевеномика
(системна
икоредевеномика)

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
СТАТИОТДЕЛИМОСТ*
(ingrediental ecorenomic statiseverality) (същото като ингредиентна икореномическа статитна отделимост и съкратено от ингредиентен икореномически статут и ингредиентна икореномическа отделимост) (*) – вторичен
ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икореномически статут и
ингредиентна икореномическа отделимост и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното във икореномиката и (2) разделянето
на икореномическите предмети според степента на тяхната обособеност от
околната среда (на необособени и обособени). Ингредиентната икореномическа статиотделимост е ингредиентната икотехномическа статиотделимост.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа статиотделимост към понятието за икореномически севестатипредмет*
(ecorenomic sevestatithing) (съкратено от статитен икореномически предмет
на отделимостта – severality statited ecorenomic thing) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномическа статиотделимост* (primary ingrediental
ecorenomic statiseverality), която е комбинация от първичния ингредиентен
икореномически статут* (primary ingrediental ecorenomic statute) и първичната ингредиентна икореномическа отделимост* (primary ingrediental
ecorenomic severality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икореномическа статиотделимост към понятието за севестатиикореномика* (sevestatiecorenomy) (съкратено от статитна икореномика на
отделимостта – severality statited ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икореномическа статиотделимост* (organic ingrediental
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic statiseverality), която е комбинация от органическия ингредиентен
икореномически статут* (organic ingrediental ecorenomic statute) и органическата ингредиентна икореномическа отделимост* (organic ingrediental
ecorenomic severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия севестатипредмет според първичната
ингредиентна икореномическа статиотделимост

Първичен ингредиентен икореномически статут

Първична
ингредиентна
икореномическа
статиотделимост
(икореномически
севестатипредмет)

Първична ингредиентна
икореномическа отделимост
Икореномически
сетипредмет

Икореномически
инсепапредмет

Икореномически
сепапредмет

Икореномически
статит
(икореномически
статипредмет)

Икореномически
сетистатит
(икореномичаски
сетистатипредмет)

Икореномически
инсепастатит
(икореномичаски
инсепастатипредмет)

Икореномически
сепастатит
(икореномичаски
сепастатипредмет)

Икореномически
субект
(икореномически
субстипредмет)

Икореномически
сетисубект
(икореномичаски
сетисубстипредмет)

Икореномически
инсепасубект
(икореномичаски
инсепасубстипредмет)

Икореномически
сепасубект
(икореномичаски
сепасубстипредмет)

Икореномически
обект
(икореномически
обтипредмет)

Икореномически
сетиобект
(икореномичаски
сетиобтипредмет)

Икореномически
инсепаобект
(икореномичаски
инсепаобтипредмет)

Икореномически
сепаобект
(икореномичаски
сепаобтипредмет)

Икореномически
обектоид
(икореномически
обсипредмет)

Икореномически
сетиобектоид
(икореномичаски
сетиобсипредмет)

Икореномически
инсепаобектоид
(икореномичаски
инсепаобсипредмет)

Икореномически
сепаобектоид
(икореномичаски
сепаобсипредмет)

Икореномически
инсепаревербат
(икореномичаски
инсепасубтипредмет)

Икореномически
сепаревербат
(икореномичаски
сепасубтипредмет)
(икореномичска
система)

Икореномически
ревербат
(икореномически
субтипредмет)

Икореномически
сетиревербат
(икореномичаски
сетисубтипредмет)

198

1075

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на севестатиикореномиката според органическата
ингредиентна икореномическа статиотделимост

Органически ингредиентен
икореномически статут

Органическа
ингредиентна
икореномическа
статиотделимост
(севестатиикореномика)

Органическа ингредиентна
икореномическа отделимост
Сетиикореномика

Инсепаикореномика

Сепаикореномика

Статитна
икореномика
(статиикореномика)

Сетистатиикореномика

Инсепастатиикореномика

Сепастатиикореномика

Субектна
икореномика
(субстиикореномика)

Сетисубстиикореномика

Инсепасубстиикореномика

Сепасубстиикореномика

Обективна
икореномика
(обтиикореномика)

Сетиобтиикореномика

Инсепаобтиикореномика

Сепаобтиикореномика

Обексивна
икореномика
(обсиикореномика)

Сетиобсиикореномика

Инсепаобсиикореномика

Сепаобсиикореномика

Инсепасубтиикореномика

Сепасубтиикореномика
(системна
икореномика)

Ревербатна
икореномика
(субтиикореномика)

Сетисубтиикореномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИПОЗИЦИЯ* (ingrediental
ecorenomic statiposition) (същото като ингредиентна икореномическа статитна позиция и съкратено от ингредиентен икореномически статут и
ингредиентна икореномическа позиция) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икореномически статут и ингредиентна икореномическа позиция и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обективното в икореномиката и (2) икореномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на икореномиката и на нейните разновидности (което е разположение в
ширина). Ингредиентната икореномическа статипозиция е частен случай на
ингредиентната икофорномическа статипозиция.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа статипозиция към понятието за икореномически позистатипредмет* (ecorenomic
posistatithing) (съкратено от позиционен статитен икореномически предмет
– positional statited ecorenomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномическа статипозиция* (primary ingrediental ecorenomic statiposition), която е комбинация от първичната ингредиентна икореномическа позиция*
(primary ingrediental ecorenomic position) и първичния ингредиентен икореномически статут* (primary ingrediental ecorenomic statute)]. От своя страна
органическото прилагане на ингредиентната икореномическа статипозиция
към понятието за позистатиикореномика* (posistatiecorenomy) (съкратено от
позиционна статитна икореномика – positional statited ecorenomy) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икореномическа статипозиция* (organic
ingrediental ecorenomic statiposition), която е комбинация от органическата
ингредиентна икореномическа позиция* (organic ingrediental ecorenomic
position) и органическия ингредиентен икореномически статут* (organic
ingrediental ecorenomic statute)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия позистатипредмет според първичната
ингредиентна икореномическа статипозииция

Първичен ингредиентен икореномически статут

Първична
ингредиентна
икореномическа
статипозиция
(икореномически
позистатипредмет)

Първична ингредиентна
икореномическа позиция
Икореномически
позипредмет

Икореномически
интрапредмет

Икореномически
фейспредмет

Икореномически
екстрапредмет

Икореномически
статит
(икореномически
статипредмет)
(статитен
икореномически
предмет)

Икореномически
позистатипредмет

Икореномически
интрастатипредмет

Икореномически
фейсстатипредмет

Икореномически
екстрастатипредмет

Икореномически
субект
(икореномически
субстипредмет)
(субститивен
икореномически
предмет)

ИкореИкореИкореИкореномически
номически
номически
номически
позисубсти- интрасубсти- фейссубсти- екстрасубстипредмет
предмет
предмет
предмет

Икореномически
обект
(икореномически
обтипредмет)
(обективен
икореномически
предмет)

Икореномически
позиобтипредмет

Икореномически
интраобтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномически
обектоид
(икореномически
обсипредмет)
(обситивен
икореномически
предмет)

Икореномически
позиобсипредмет

Икореномически
интраобсипредмет

Икореномически
фейсобсипредмет

Икореномически
екстраобсипредмет

Икореномически
ревербат
(икореномически
субтипредмет)
(субективен
икореномически
предмет)

Икореномически
позисубтипредмет

Икореномически
интрасубтипредмет

Икореномически
фейссубтипредмет

Икореномически
екстрасубтипредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позистатиикореномиката според органическата ингредиентна
икореномическа статипозииция

Органически ингредиентен икореномически статут

Органическа
ингредиентна
икореномическа
статипозиция
(позистатиикореномика)

Органическа ингредиентна икореномическа
позиция
Позиикореномика

Интраикореномика

Фейсикореномика

Екстраикореномика

Статитна
икореномика
(статиикореномика)

Позистатиикофорномика

Интрастатиикофорномика

Фейсстатиикофорномика

Екстастатиикофорномика

Субектна
икореномика
(субстиикореномика)

Позисубстиикофорномика

Интрасубстиикофорномика

Фейссубстиикофорномика

Екстасубстиикофорномика

Обективна
икофорномика
(обтиикореномика)

Позиобтиикофорномика

Интраобтиикофорномика

Фейсобтиикофорномика

Екстаобтиикофорномика

Обексивна
икореномика
(обсиикореномика)

Позиобсиикореномика

Интраобсиикореномика

Фейсобсиикореномика

Екстаобсиикореномика

Ревербатна
икореномика
(субтиикореномика)

Позисубтиикофорномика

Интрасубтиикофорномика

Фейссубтиикофорномика

Екстасубтиикофорномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental ecorenomic statipriority) (същото като ингредиентна икореномическа статитна приоритетност и съкратено от ингредиентен икореномически статут и ингредиентна икореномическа приоритетност) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икореномически статут и ингредиентна икореномическа приоритетност и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното в икореномиката и (2) степените на приоритетност на икореномическите предмети при третирането им
(изследването и управлението им) от икореномическия субект. Ингредиентната икореномическа статиприоритетност е частен случай на ингредиентната икофорномическа статиприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа статиприоритетност към понятието за икореномически приостатипредмет*
(ecorenomic priostatithing) (съкратено от приоритетностен статитен икореномически предмет – prioritical statited ecorenomic thing) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномическа статиприоритетност* (primary ingrediental
ecorenomic statipriority), която е комбинация от първичната ингредиентна
икореномическа приоритетност* (primary ingrediental ecorenomic priority) и
първичния ингредиентен икореномически статут* (primary ingrediental
ecorenomic statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икореномическа статиприоритетност към понятието за приостатиикореномика* (priostatiecorenomy) (съкратено от приоритетностна статитна икореномика – prioritical statited ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икореномическа статиприоритетност* (organic ingrediental
ecorenomic statipriority), която е комбинация от органическата ингредиентна
икореномическа приоритетност* (organic ingrediental ecorenomic priority) и
органическия ингредиентен икореномически статут* (organic ingrediental
ecorenomic statute)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия приостатипредмет според
първичната ингредиентна икореномическа статиприоритетност

Първичен ингредиентен икореномически статут

Първична
ингредиентна
икореномическа
статиприоритетност
(икореномически
приостатипредмет)

Първична ингредиентна
икореномическа приоритетност
Икореномически
приопредмет

Икореномически
типопредмет

Икореномически
копредмет

Икореномически
статит
(икореномически
статипредмет)
(статитен
икореномически
предмет)

Икореномически
приостатипредмет

Икореномически
типостатипредмет

Икореномически
костатипредмет

Икореномически
субект
(икореномически
субстипредмет)
(субститивен
икореномически
предмет)

Икореномически
приосубстипредмет

Икореномически
типосубстипредмет

Икореномически
косубстипредмет

Икореномически
обект
(икореномически
обтипредмет)
(обективен
икореномически
предмет)

Икореномически
приообтипредмет

Икореномически
типообтипредмет

Икореномически
кообтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномически
обектоид
(икореномически
обсипредмет)
(обситивен
икореномически
предмет)

Икореномически
приообсипредмет

Икореномически
типообсипредмет

Икореномически
кообсипредмет

Икореномически
ревербат
(икореномически
субтипредмет)
(субективен
икореномически
предмет)

Икореномически
приосубтипредмет

Икореномически
типосубтипредмет

Икореномически
косубтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на приостатиикореномиката според органическата
ингредиентна икореномическа статиприоритетност

Органически ингредиентен икореномически статут

Органическа
ингредиентна
икореномическа
статиприоритетност
(приостатиикореномика)

Органическа ингредиентна
икореномическа приоритетност
Приоикореномика

Типоикореномика

Коикореномика

Статитна
икореномика
(статиикореномика)

Приостатиикореномика

Типостатиикореномика

Костатиикореномика

Субектна
икореномика
(субстиикореномика)

Приосубстиикореномика

Типосубстиикореномика

Косубстиикореномика

Обективна
икореномика
(обтиикореномика)

Приообтиикореномика

Типообтиикореномика

Кообтиикореномика

Обексивна
икореномика
(обсиикореномика)

Приообсиикореномика

Типообсиикореномика

Кообсиикореномика

Ревербатна
икореномика
(субтиикореномика)

Приосубтиикореномика

Типосубтиикореномика

Косубтиикореномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecorenomic statiresolventness) (същото като ингредиентна икореномическа статитна разрешителност и съкратено от ингредиентен икореномически статут и ингредиентна разрешаваща икореномическа способност) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икореномически статут и ингредиентна разрешаваща икореномическа способност и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното
в икореномиката и (2) степените на подробност в структурирането на икореномическите предмети и на техните разновидности. Ингредиентната икореномическа статиразрешителност е частен случай на ингредиентната икофорномическа статиразрешителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа статиразрешителност към понятието за икореномически резостатипредмет*
(ecorenomic resostatithing) (съкратено от разрешаващ статитен икореномически предмет – resolving statited ecorenomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномическа статиразрешителност* (primary ingrediental
ecorenomic statiresolventness), която е комбинация от първичната ингредиентна разрешаваща икореномическа способност* (primary ingrediental
resolving ecorenomic power) и първичния ингредиентен икореномически
статут* (primary ingrediental ecorenomic statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икореномическа статиразрешителност
към понятието за резостатиикореномика* (resostatiecorenomy) (съкратено от
разрешаваща статитна икореномика – resolving statited ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икореномическа статиразрешителност*
(organic ingrediental ecorenomic statiresolventness), която е комбинация от органическата ингредиентна разрешаваща икореномическа способност*
(organic ingrediental resolving ecorenomic power) и органическия ингредиентен
икореномически статут* (organic ingrediental ecorenomic statute)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия резостатипредмет според
първичната ингредиентна икореномическа статиразрешителност

Първичен ингредиентен икореномически статут

Първична
ингредиентна
икореномическа
статиразрешителност
(икореномически
резостатипредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща икореномическа
способност
Икореномически
резопредмет

Икореномически
тенпредмет

Икореномически
ексопредмет

Икореномически
статит
(икореномически
статипредмет)
(статитен
икореномически
предмет)

Икореномически
резостатипредмет

Икореномически
тенстатипредмет

Икореномически
ексостатипредмет

Икореномически
субект
(икореномически
субстипредмет)
(субститивен
икореномически
предмет)

Икореномически
резосубстипредмет

Икореномически
тенсубстипредмет

Икореномически
ексосубстипредмет

Икореномически
обект
(икореномически
обтипредмет)
(обективен
икореномически
предмет)

Икореномически
резообтипредмет

Икореномически
тенобтипредмет

Икореномически
ексообтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномически
обектоид
(икореномически
обсипредмет)
(обситивен
икореномически
предмет)

Икореномически
резообсипредмет

Икореномически
тенобсипредмет

Икореномически
ексообсипредмет

Икореномически
ревербат
(икореномически
субтипредмет)
(субективен
икореномически
предмет)

Икореномически
резосубтипредмет

Икореномически
тенсубтипредмет

Икореномически
ексосубтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резостатиикореномиката според органическата ингредиентна икореномическа статиразрешителност

Органически ингредиентен икореномически статут

Органическа
ингредиентна
икореномическа
статиразрешителност
(резостатиикореномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща икореномическа
способност
Резоикореномика

Теникореномика

Ексоикореномика

Статитна
икореномика
(статиикореномика)

Резостатиикореномика

Тенстатиикореномика

Ексостатиикореномика

Субектна
икореномика
(субстиикореномика)

Резосубстиикореномика

Тенсубстиикореномика

Ексосубстиикореномика

Обективна
икореномика
(обтиикореномика)

Резообтиикореномика

Тенобтиикореномика

Ексообтиикореномика

Обексивна
икореномика
(обсиикореномика)

Резообсиикореномика

Тенобсиикореномика

Ексообсиикореномика

Ревербатна
икореномика
(субтиикореномика)

Резосубтиикореномика

Тенсубтиикореномика

Ексосубтиикореномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

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

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecorenomic statisensitivity) (същото като ингредиентна икореномическа статитна чувствителност и съкратено от ингредиентен икореномически статут и ингредиентна структурна икореномическа чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен икореномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икореномически статут и ингредиентна структурна икореномическа чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното в икореномиката и (2) степените на структурната чувствителност на икореномическите предмети към външните въздействия. Ингредиентната икореномическа статичувствителност е частен случай на ингредиентната икофорномическа статичувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа статичувствителност към понятието за икореномически сенсистатипредмет*
(ecorenomic sensistatithing) (съкратено от сенситивностен статитен икореномически предмет – sensitivitical statited ecorenomic thing) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икореномическа статичувствителност* (primary ingrediental
ecorenomic statisensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна
структурна икореномическа чувствителност* (primary ingrediental
structural ecorenomic sensitivity) и първичния ингредиентен икореномически
статут* (primary ingrediental ecorenomic statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икореномическа статичувствителност
към понятието за сенсистатиикореномика* (sensistatiecorenomy) (съкратено
от сенситивностна статитна икореномика – sensitivitical statited
ecorenomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икореномическа статичувствителност* (organic ingrediental ecorenomic statisensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна структурна икореномическа чувствителност* (organic ingrediental structural ecorenomic sensitivity) и органическия ингредиентен икореномически статут* (organic ingrediental ecorenomic
statute)].
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия сенсистатипредмет според
първичната ингредиентна икореномическа статичувствителност

Първичен ингредиентен икореномически статут

Първична
ингредиентна
икореномическа
статичувствителност
(икореномически
сенсистатипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икореномическа чувствителност
Икореномически
сенсипредмет

Икореномически
фундпредмет

Икореномически
конструпредмет

Икореномически
статит
(икореномически
статипредмет)
(статитен
икореномически
предмет)

Икореномически
сенсистатипредмет

Икореномически
фундстатипредмет

Икореномически
конструстатипредмет

Икореномически
субект
(икореномически
субстипредмет)
(субститивен
икореномически
предмет)

Икореномически
сенсисубстипредмет

Икореномически
фундсубстипредмет

Икореномически
конструсубстипредмет

Икореномически
обект
(икореномически
обтипредмет)
(обективен
икореномически
предмет)

Икореномически
сенсиобтипредмет

Икореномически
фундобтипредмет

Икореномически
конструобтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномически
обектоид
(икореномически
обсипредмет)
(обситивен
икореномически
предмет)

Икореномически
сенсиобсипредмет

Икореномически
фундобсипредмет

Икореномически
конструобсипредмет

Икореномически
ревербат
(икореномически
субтипредмет)
(субективен
икореномически
предмет)

Икореномически
сенсисубтипредмет

Икореномически
фундсубтипредмет

Икореномически
конструсубтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сенсистатиикореномиката според органическата
ингредиентна икореномическа статичувствителност

Органически ингредиентен икореномически статут

Органическа
ингредиентна
икореномическа
статичувствителност
(сенсистатиикореномика)

Органическа ингредиентна структурна
икореномическа чувствителност
Сенсиикореномика

Фундикореномика

Конструикореномика

Статитна
икореномика
(статиикореномика)

Сенсистатиикореномика

Фундстатиикореномика

Конструстатиикореномика

Субектна
икореномика
(субстиикореномика)

Сенсисубстиикореномика

Фундсубстиикореномика

Конструсубстиикореномика

Обективна
икореномика
(обтиикореномика)

Сенсиобтиикореномика

Фундобтиикореномика

Конструобтиикореномика

Обексивна
икореномика
(обсиикореномика)

Сенсиобсиикореномика

Фундобсиикореномика

Конструобсиикореномика

Ревербатна
икореномика
(субтиикореномика)

Сенсисубтиикореномика

Фундсубтиикореномика

Конструсубтиикореномика
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
СУБСТАНЦИАЛНОСТ*
(ingrediental ecorenomic substantiality) (*) – първичен ингредиентен икореномически критерий, който разграничава икореномическите предмети (в т.ч. и
икореномическите обекти, икореномическите системи и икореномическите ингредиенти) според субстанциалната обобщеност на елементите, които
ги образуват. Той е една от разновидностите на ингредиентната икореномическа обобщеност. Ингредиентната икореномическа субстанциалност е частен случай на ингредиентната икофорномическа субстанциалност.
Първичното прилагане на ингредиентната икореномическа субстанциалност към понятието за икореномически субстопредмет поражда следните
негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
икореномическа субстанциалност* (primary ingrediental ecorenomic
substantiality)]:
(1) икореномически субстопредмет* (ecorenomic substothing) [съкратено
от и същото като субстанциалностен икореномически предмет*
(substantialitical ecorenomic thing)] – общо понятие за разновидностите на икореномическия предмет от гледна точка на ингредиентната икореномическа
субстанциалност; икореномически предмет, конституиран в субстоикореномиката;
(2) икореномически агрепредмет* (ecorenomic aggrething) [съкратено от
и същото като агрегатен икореномически предмет* (aggregate ecorenomic
thing)] – икореномически предмет, когато той се разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите го по-нискообхватни частични или единични субстанциално-дефинирани общностни икореномически предмети, все едно че е
един единствен и отделен икореномически предмет (агрегатният икореномически предмет е сумата от претеглените съответни му разноименни (разнородни) икореномически предмети на съставящите агрегатния предмет понискообхватни субстанциално-дефинирани икореномически предмети, като
разнородните икореномически предмети са представени в множествения икореномически предмет); икореномически предмет, конституиран в агреикореномиката;
(3) икореномически плупредмет* (ecorenomic pluthing) [съкратено от и
същото като множествен икореномически предмет* (plural ecorenomic
thing)] – икореномически предмет, когато той се разглежда като като икореномическо множество* (ecorenomic set) от съставящите го по-нискообхватни
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частични и единични икореномически предмети; икореномически предмет,
конституиран в плуикореномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икореномическа субстанциалност към понятието за субстоикореномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икореномическа субстанциалност* (organic ingrediental ecorenomic substantiality)]:
(1) субстоикореномика* (substoecorenomy) [съкратено от и същото като
субстанциалностна икореномика* (substantialitical ecorenomy)] – общо понятие за разновидностите на икореномиката, породени от ингредиентната икореномическа субстанциалност; състои се от икореномически субстопредмети
(от субстанциалностни икореномически предмети);
(2) агреикореномика* (aggreecorenomy) [съкратено от и същото като агрегатна икореномика* (aggregate ecorenomy)] – икореномика, която от гледна
точка на ингредиентната икореномическа субстанциалност се състои от икореномически агрепредмети (от агрегатни икореномически предмети);
(3) плуикореномика* (pluecorenomy) [съкратено от и същото като множествена икореномика* (plural ecorenomy)] – икореномика, която от гледна
точка на ингредиентната икореномическа субстанциалност се състои от икореномически плупредмети (от множествени икореномически предмети).
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
ГЕНЕРАТИВНОСТ*
(ingrediental ecotechnomic generativity) (*) – първичен ингредиентен икотехномически критерий (вж. икотехномическа ингредиентност), според който икотехномическите предмети (в т.ч. и икотехномическите обекти, икотехномическите системи и икотехномическите ингредиенти) се класифицират
според мястото, което заемат във взаимоотношението между частта (наречена
образувател) и цялото (наречено образувание или още генерат) в икотехномиката (вж. част и цяло в икономиката). Ингредиентната икотехномическа генеративност е частен случай на ингредиентната икофорномическа генеративност.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа генеративност към понятието за икотехномически генерпредмет поражда следните
негови разновидности [т.е. според първичната ингредиентна икотехномическа генеративност* (primary ingrediental ecotechnomic generativity)]:
(1) генерооитен икотехномически предмет* (generooitic ecotechnomic
thing) [същото като икотехномически генерпредмет* (ecotechnomic
generthing) и като икотехномически генерооит* (ecotechnomic generooite)] [в
т.ч. генерооитен икотехномически обект* (generooitic ecotechnomic object),
генерооитна икотехномическа система* (generooitic ecotechnomic system),
генерооитен икотехномически ингредиент* (generooitic ecotechnomic
ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновидностите на икотехномическия
предмет от гледна точка на ингредиентната икотехномическа генеративност
(т.е. общо понятие за генероинтния икотехномически предмет и генероатния
икотехномически предмет); той показва наличието на икотехномическа генеративност; икотехномически предмет, конституиран в генерикотехномиката;
(2) генероинтен икотехномически предмет* (generointic ecotechnomic
thing) [същото като икотехномически генеропредмет* (ecotechnomic
generothing) и като икотехномически генероинт* (ecotechnomic generoint)] [в
т.ч. генероинтен икотехномически обект* (generointic ecotechnomic object),
генероинтна икотехномическа система* (generointic ecotechnomic system),
генероинтен икотехномически ингредиент* (generointic ecotechnomic
ingredient) и т.н.] – общо понятие за генероeнтния икотехномически предмет и
генероитния икотехномически предмет; той показва наличието на икотехномическа генероинтност (последното същото като икотехномическа образувателност); икотехномически предмет, конституиран в генероикотехномиката;
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) генероентен икотехномически предмет* (generoentic ecotechnomic
thing) [същото като икотехномически генерепредмет* (ecotechnomic
generething), като икотехномически генероент* (ecotechnomic generoent) и
като икотехномически обазувател] [в т.ч. генероентен икотехномически
обект* (generoentic ecotechnomic object), генероентна икотехномическа система* (generoentic ecotechnomic system), генероентен икотехномически ингредиент* (generoentic ecotechnomic ingredient) и т.н.] – икотехномически
предмет, който е съставна част, страна, момент, компонент, елемент и т.н. на
друг икотехномически предмет, наречен генероитен икотехномически предмет; той показва наличието на икотехномическа генероентност; икотехномически предмет, конституиран в генереикотехномиката;
(4) генероитен икотехномически предмет* (generoitic ecotechnomic
thing) [същото като икотехномически генерипредмет* (ecotechnomic
generithing), като икотехномически генероит* (ecotechnomic generoite) и като
икотехномическо обазувание или икотехномически генерат] [в т.ч. генероитен икотехномически обект* (generoitic ecotechnomic object), генероитна
икотехномическа система* (generoitic ecotechnomic system), генероитен
икотехномически ингредиент* (generoitic ecotechnomic ingredient) и т.н.] –
икотехномически предмет, който е икотехномическо обраувание съставено от
части, страни, момени, компоненти, елементи и т.н., наречени генероентни
икотехномически предмети; той показва наличието на икотехномическа генероитност; икотехномически предмет, конституиран в генериикотехномиката;
(5) генероатен икотехномически предмет* (generoatic ecotechnomic
thing) [същото като икотехномически генерапредмет* (ecotechnomic
generathing) и като икотехномически генероат* (ecotechnomic generoat)] [в
т.ч. генероатен икотехномически обект* (generoatic ecotechnomic object),
генероатна икотехномическа система* (generoatic ecotechnomic system), генероатен икотехномически ингредиент* (generoatic ecotechnomic ingredient)
и т.н.] – икотехномически предмет, който е множеството от генероентни икотехномически предмети, образуващи даден генероитен икотехномически
предмет; той показва наличието на икотехономическа генероатност; икотехномически предмет, конституиран в генераикотехномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа генеративност към понятието за генерикотехномика поражда следните негови
разновидности [т.е. според органическата ингредиентна икотехномическа
генеративост* (organic ingrediental ecotechnomic generativity)]:

2

1096

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) генерикотехномика* (generecotechnomy) (съкратено от и същото като
генерооитна икотехномика – generooitic ecotechnomy) – общо понятие за
разновидностите на икотехномиката от гледна точка на ингредиентната икотехномическа генеративност; икотехномика, съставена от генерооитни икотехномически предмети;
(2) генероикотехномика* (generoecotechnomy) (съкратено от и същото
като генероинтна икотехномика – generointic ecotechnomy) – общо понятие
за генереикотехномика и генериикотехномика; икотехномика, съставена от
генероинтни икотехномически предмети;
(3) генереикотехномика* (genereecotechnomy) (съкратено от и същото като генероентна икотехномика – generoentic ecotechnomy) – икотехномика,
съставена от генероентни икотехномически предмети;
(4) генериикотехномика* (generiecotechnomy) (съкратено от и същото като генероитна икотехномика – generoitic ecotechnomy) – икотехномика, съставена от генероитни икотехномически предмети;
(5) генераикотехномика* (generaecotechnomy) (съкратено от и същото
като генероатна икотехномика – generoatic ecotechnomy) – икотехномика,
съставена от генероатни икотехномически предмети.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРДИЗЮНКТИВНОСТ*
(ingrediental ecotechnomic generdisjunctivity) [същото като ингредиентна икотехномическа генеративностна дизюнктивност и съкратено от ингредиентна икотехномическа генеративност (генеративност – същото като образувателност) и ингредиентна икотехномическа дизюнктивност) (дизюнктивност – същото като събирателна обединеност)] (*) – вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция)
от първичните критерии ингредиентна икотехномическа генеративност и ингредиентна икотехномическа дизюнктивност и по този начин разграничава
съвместно (1) икотехномическите предмети според мястото, което заемат във
взаимоотношението между частта и цялото (вж. част и цяло в икономиката) и
(2) икотехномическите предмети според начина, по който се обединяват в прехода от частното към общото, и според ролята, която в зависимост от това
имат във функционирането на икотехномиката. Ингредиентната икотехномическа генердизюнктивност е частен случай на ингредиентната икофорномическа генердизюнктивност.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа генердизюнктивност към понятието за икотехномически генердизюнктпредмет*
3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(ecotechnomic generdisjuncthing) (съкратено от генеративностен дизюнктивностен икотехномически предмет – generativitical disjunctivitical
ecotechnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е.
разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа генердизюнктивност* (primary ingrediental ecotechnomic generdisjunctivity), която е
комбинация от първичната ингредиентна икотехномическа генеративност* (primary ingrediental ecotechnomic generativity) и първичната ингредиентна икотехномическа дизюнктивност* (primary ingrediental ecotechnomic
disjunctivity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната
икотехномическа генердизюнктивност към понятието за генердизюнктикотехномика* (generdisjunctecotechnomy) (съкратено от генеративностна дизюнктивностна икотехномика – generativitical disjunctivitical ecotechnomy)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа генердизюнктивност*
(organic ingrediental ecotechnomic generdisjunctivity), която е комбинация от органическата ингредиентна икотехномическа генеративност* (organic
ingrediental ecotechnomic generativity) и органическата ингредиентна икотехномическа дизюнктивност* (organic ingrediental ecotechnomic disjunctivity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икотехномическия генердизюнктпредмет според
първичната ингредиентна икотехномическа генердизюнктивност

Първична ингредиентна котехномическа дизюнктивност

Първична
Първична ингредиентна икотехномическа
ингредиентна
генеративност
икотехномическа
генердизюнктивност Икотехно- Икотехно- Икотехно- Икотехно- Икотехномически
мически
мически
мически
мически
(икотехногенергенерогенерегенеригенерамически
предмет
предмет
предмет
предмет
предмет
генердизюнктпредмет)

Икотехномически
дизюнктпредмет

Икотехномически
генердизюнктпредмет
(дизпредмет;
дизюнктоит)

Икотехномически
генеродизюнктпредмет
(дизопредмет;
дизюнктинт)

Икотехномически
генередизюнктпредмет
(дизепредмет;
дизюнктент)

Икотехномически
генеридизюнктпредмет
(дизипредмет;
дизюнктит)

Икотехномически
генерадизюнктпредмет
(дизапредмет;
дизюнктат)

Икотехномически
холистпредмет

Икотехномически
генерхолистпредмет
(холитпредмет;
холистоит)

Икотехномически
генерохолистпредмет
(холитопредмет;
холистинт)

Икотехномически
генерехолистпредмет
(холитепредмет;
холистент)

Икотехномически
генерихолистпредмет
(холитипредмет;
холистит)

Икотехномически
генерахолистпредмет
(холитапредмет;
холистат)

Икотехномически
генероинститпредмет
(инстопредмет;
институинт)

Икотехномически
генереинститпредмет
(инстепредмет;
институент;
институиращ
предмет)

Икотехномически
генериинститпредмет
(инстипредмет;
институит;
институиран
предмет)

Икотехномически
генераинститпредмет
(инстапредмет;
институат)

Икотехномически
инститпредмет

Икотехномически
генеринститпредмет
(инстпредмет;
институоит)
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Икотехномически
генероорганитпредмет
(оргопредмет;
органоинт)

Икотехномически
генереорганитпредмет
(оргепредмет;
органоент;
организиращ
предмет)

Икотехномически
генериорганитпредмет
(оргипредмет;
органоит;
организиран
предмет;
органически
предмет)

Икотехномически
генераорганитпредмет
(оргапредмет;
органоат)

Икотехномически
конститпредмет

Икотехномически
генерконститпредмет
(констпредмет;
конституоит)

Икотехномически
генероконститпредмет
(констопредмет;
конституинт)

Икотехномически
генереконститпредмет
(констепредмет;
конституент;
конституиращ
предмет)

Икотехномически
генериконститпредмет
(констипредмет;
конституит;
конституиран
предмет)

Икотехномически
генераконститпредмет
(констапредмет;
конституат)

Икотехномически
имхолистпредмет

Икотехномически
генеримхолистпредмет
(имхолитпредмет;
имхолистоит)

Икотехно- Икотехно- Икотехно- Икотехномически
мически
мически
мически
генерогенерегенеригенераимхолист- имхолист- имхолист- имхолистпредмет
предмет
предмет
предмет
(имхолито- (имхолите- (имхолити- (имхолитапредмет;
предмет;
предмет;
предмет;
имхолисимхолисимхолисимхолистинт)
тент)
тит)
тат)

Икотехномически
органитпредмет

Икотехномически
генерорганитпредмет
(оргпредмет;
органооит)

6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на генердизюнктикотехномика според органическата
ингредиентна икотехномическа генердизюнктивност

Органическа ингредиентна котехномическа дизюнктивност

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
генердизюнктивност
(генердизюнктикотехномика)

Органическа ингредиентна икотехномическа
генеративност
Генерикотехномика

Генероикотехномика

Генереикотехномика

Генериикотехномика

Генераикотехномика

Дизюнктикотехномика

Генердизюнктикотехномика
(дизикотехномика)

Генеродизюнктикотехномика
(дизоикотехномика)

Генередизюнктикотехномика
(дизеикотехномика)

Генеридизюнктикотехномика
(дизиикотехномика)

Генерадизюнктикотехномика
(дизаикотехномика)

Холистикотехномика

Генерхолистикотехномика
(холитикотехномика)

Генерохолистикотехномика
(холитоикотехномика)

Генерехолистикотехномика
(холитеикотехномика)

Генерихолистикотехномика
(холитиикотехномика)

Генерахолистикотехномика
(холитаикотехномика)

Инститикотехномика

Генеринститикотехномика
(инстикотехномика)

Генероинститикотехномика
(инстоикотехномика)

Генереинститикотехномика
(инстеикотехномика)

Генериинститикотехномика
(инстиикотехномика)

Генераинститикотехномика
(инстаикотехномика)

Органитикотехномика

Генерорганитикотехномика
(оргикотехномика)

Генероорганитикотехномика
(оргоикотехномика)

Генереорганитикотехн
номика
(оргеикотехномика)

Генериорганитикотехномика
(оргиикотехномика)

Генераорганитикотехномика
(оргаикотехномика)
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Конститикотехномика

Генерконститикотехномика
(констикотехномика)

Имхолистикотехномика

Генеримхолистикотехномика
(имхолитикотехномика)

Генероконститикотехномика
(констоикотехномика)

Генереконститикотехномика
(констеикотехномика)

Генериконститикотехномика
(констиикотехномика)

Генераконститикотехномика
(констаикотехномика)

ГенероГенереГенериГенераимхолист- имхолист- имхолист- имхолистикотехикотехикотехикотехнономика
номика
номика
мика
(имхолито- (имхолите- (имхолити- (имхолитаикотехикотехикотехикотехномика)
номика)
номика)
номика)

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
ДИЗЮНКТИВНОСТ*
(ingrediental ecotechnomic disjunctivity) (*) – първичен ингредиентен икотехномически критерий (вж. икотехномическа ингредиентност), според който
икотехномическите предмети (в т.ч. и икотехномическите обекти, икотехномическите системи и икотехномическите ингредиенти) се класифицират според начина, по който те се обединяват в прехода от частното към
общото, и според ролята, която в зависимост от това имат във функционирането на икотехномиката. Ингредиентната икотехномическа дизюнктивност е
частен случай ингредиентната икофорномическа дизюнктивност.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа
дизюнктивност към понятието за икотехномически дизюнктпредмет поражда
следните негови разновидности [т.е. според първичната ингредиентна икотехномическа дизюнктивност* (primary ingrediental ecotechnomic disjunctivity)]:
(1) дюзинктивностен икотехномически предмет* (disjunctivitical
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически дизюнктпредмет*
(ecotechnomic disjunctthing) и като икотехномически дюзинктит*
(ecotechnomic disjunctite)] [в т.ч. дюзинктивностен икотехномически
обект* (disjunctivitical ecotechnomic object), дюзинктивностна икотехномическа система* (disjunctivitical ecotechnomic system), дюзинктивностен
икотехномически ингредиент* (disjunctivitical ecotechnomic ingredient) и т.н.]
– общо понятие за разновидностите на икотехномическия предмет от гледна
точка на ингредиентната икотехномическа дизюнктивност (т.е. общо поня8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тие за холистичностния икотехномически предмет и имхолистичностния икотехномически предмет); той показва наличието на икотехномическа дизюнктивност; икотехномически предмет, конституиран в дизюнктикотехномиката;
(2) цялостностен /холистичностен/ икотехномически предмет*
(wholeness ecotechnomic thing) [същото като икотехномически холистпредмет* (ecotechnomic wholestthing) и като икотехномически холистит*
(ecotechnomic wholestite)] [в т.ч. цялостностен /холистичностен/ икотехномически обект* (wholeness ecotechnomic object), цялостностна
/холистичностна/ икотехномическа система* (wholeness ecotechnomic
system), цялостностен /холистичностен/ икотехномически ингредиент*
(wholeness ecotechnomic ingredient) и т.н.] – икотехномически предмет, който
показва начина, по който цялостностните икотехномически предмети (притежаващи свойството на цялостност, на емерджентност) се образуват в прехода
от частното към общото (вж. цялостност на икономическата система); общо
понятие за институционалностния икотехномически предмет, организационностния икотехномически предмет и конституционностния икотехномически
предмет; икотехномически предмет, конституиран в холистикотехномиката;
(3) институционалностен икотехномически предмет* (institutionalitic
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически инститпредмет*
(ecotechnomic institthing) и като икотехномически инститит* (ecotechnomic
institite)] [в т.ч. институционалностен икотехномически обект* (institutionalitic ecotechnomic object), институционалностна икотехномическа
система* (institutionalitic ecotechnomic system), институционалностен икотехномически ингредиент* (institutionalitic ecotechnomic ingredient) и т.н.] –
икотехномически предмет, който показва начина, по който икотехномическата
институция (която е цялостностен икотехномически предмет и представлява
система от основни икотехномически правила) се образува в прехода от частното към общото; икотехномически предмет, конституиран в инститикотехномиката;
(4) организационалностен икотехномически предмет* (organizationalitic ecotechnomic thing) [същото като икотехномически органитпредмет*
(ecotechnomic organitthing) и като икотехномически органит* (ecotechnomic
organite)] [в т.ч. организационалностен икотехномически обект* (organizationalitic ecotechnomic object), организационалностна икотехномическа система* (organizationalitic ecotechnomic system), организационалностен икотехномически ингредиент* (organizationalitic ecotechnomic ingredient) и т.н.]
– икотехномически предмет, който показва начина, по който икотехномичес9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ката организация (която е цялостностен икотехномически предмет и представлява система от основни икотехномически закономерности) се образува в
прехода от частното към общото (като икотехномическата организация се разглежда като съчетание на икономическа институция и икономическа конституция); икотехномически предмет, конституиран в органитикотехномиката;
(5) конституционалностен икотехномически предмет* (constitutionalitic ecotechnomic thing) [същото като икотехномически конститпредмет*
(ecotechnomic constitthing) и като икотехномически конститит*
(ecotechnomic constitite)] [в т.ч. конституционалностен икотехномически
обект* (constitutionalitic ecotechnomic object), конституционалностна икотехномическа система* (constitutionalitic ecotechnomic system), конституционалностен икотехномически ингредиент* (constitutionalitic ecotechnomic
ingredient) и т.н.] – икотехномически предмет, който показва начина, по който
икотехномическата конституция (която е цялостностен икотехномически
предмет и представлява система от основни икотехномически зависимости) се
образува в прехода от частното към общото; икотехномически предмет, конституиран в конститикотехномиката;
(6) нецялостностен /нехолистичностен/ икотехномически предмет*
(imwholeness ecotechnomic thing) [същото като икотехномически имхолистпредмет* (ecotechnomic imwholestthing) и като икотехномически имхолистит*
(ecotechnomic
imwholestite)]
[в
т.ч.
нецялостностен
/нехолистичностен/ икотехномически обект* (imwholeness ecotechnomic
object), нецялостностна /нехолистичностна/ икотехномическа система*
(imwholeness ecotechnomic system), нецялостностен /холистичностен/ неикотехномически ингредиент* (imwholeness ecotechnomic ingredient) и т.н.] –
икотехномически предмет, който показва начина, по който нецялостностните
икотехномически предмети (не притежаващи свойството на цялостност, на
емерджентност; т.е. представляващи обикновена съвкупност от своите части)
се образуват в прехода от частното към общото (вж. цялостност на икономическата система); икотехномически предмет, конституиран в имхолистикотехномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа дизюнктивност към понятието за дизюнктикотехномика поражда следните негови
разновидности [т.е. според органическата ингредиентна икотехномическа
дизюнктивност* (organic ingrediental ecotechnomic disjunctivity)]:
(1) дизюнктикотехномика* (disjunctecotechnomy) (съкратено от и същото като дюзинктивностна икотехномика – disjunctivitical ecotechnomy) –
10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------общо понятие за разновидностите на икотехномиката от гледна точка на ингредиентната икотехномическа дизюнктивност; икотехномика, съставена от
дизюнктивностни икотехномически предмети;
(2) холистикотехномика* (wholestecotechnomy) (съкратено от и същото
като холистичностна /цялостностна/ икотехномика – wholeness
ecotechnomy) – общо понятие за инститикотехномика, органитикотехномика и
конститикотехномика; икотехномика, съставена от холистичностни
/цялостностни/ икотехномически предмети;
(3) инститикотехномика* (institecotechnomy) (съкратено от и същото
като институционалностна икотехномика – institutionalitic ecotechnomy) –
икотехномика, съставена от институционалностни икотехномически предмети;
(4) органитикотехномика* (organitecotechnomy) (съкратено от и същото
като организационалностна икотехномика – organizationalitic ecotechnomy)
– икотехномика, съставена от организационалностни икотехномически предмети;
(5) конститикотехномика* (constitecotechnomy) (съкратено от и същото
като конституционалностна икотехномика – constitutionalitic ecotechnomy)
– икотехномика, съставена от конституционалностни икотехномически предмети;
(6) имхолистикотехномика* (imwholestecotechnomy) (съкратено от и
същото като имхолистичностна /нецялостностна/ икотехномика – imwholeness ecotechnomy) – икотехномика, съставена от имхолистичностни
/нецялостностни/ икотехномически предмети.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ДИППРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental ecotechnomic deeppriority) (същото като ингредиентна икотехномическа дълбочинна приоритетност и съкратено от ингредиентна икотехномическа дълбочина и ингредиентна икотехномическа приоритетност) (*) – вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икотехномическа дълбочина и ингредиентна икотехномическа приоритетност и
по този начин разграничава съвместно (1) икотехномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на икотехномиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина) и (2) степените на приоритетност на икотехномическите
предмети при третирането им (изследването и управлението им) от икотехно-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия субект. Ингредиентната икотехномическа дипприоритетност е
частен случай на ингредиентната икофорномическа дипприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа дипприоритетност към понятието за икотехномически дипприопредмет*
(ecotechnomic deeppriothing) (съкратено от дълбочинен приоритетностен
икотехномически предмет – deepness prioritical ecotechnomic thing) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа дипприоритетност* (primary
ingrediental ecotechnomic deeppriority), която е комбинация от първичната ингредиентна икотехномическа дълбочина* (primary ingrediental ecotechnomic
deepness) и първичната ингредиентна икотехномическа приоритетност*
(primary ingrediental ecotechnomic priority)]. От своя страна органическото
прилагане на ингредиентната икотехномическа дипприоритетност към понятието за дипприоикотехномика* (deepprioecotechnomy) (съкратено от дълбочинна приоритетностна икотехномика – deepness prioritical
ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа дипприоритетност* (organic ingrediental ecotechnomic deeppriority), която е комбинация от органическата ингредиентна икотехномическа дълбочина* (organic
ingrediental ecotechnomic deepness) и органическата ингредиентна икотехномическа приоритетност* (organic ingrediental ecotechnomic priority)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икотехномическия дипприопредмет според
първичната ингредиентна икотехномическа дипприоритетност

Първична ингредиентна
икотехномическа дълбочина

Първична
ингредиентна
икотехномическа
дипприоритетност
(икотехномически
дипприопредмет)

Първична ингредиентна
икотехномическа приоритетност
Икотехномически
приопредмет

Икотехномически
типопредмет

Икотехномически
копредмет

Икотехномически
диппредмет

Икотехномически
дипприопредмет

Икотехномически
диптипопредмет

Икотехномически
дипкопредмет

Икотехномически
инспредмет

Икотехномически
инсприопредмет

Икотехномически
инстипопредмет

Икотехномически
инскопредмет

Икотехномически
специпредмет

Икотехномически
специприопредмет

Икотехномически
специтипопредмет

Икотехномически
специкопредмет

Икотехномически
аутспредмет

Икотехномически
аутсприопредмет

Икотехномически
аутстипопредмет

Икотехномически
аутскопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипприоикотехномиката според органическата
ингредиентна икотехномическа дипприоритетност

Органическа ингредиентна
икотехномическа дълбочина

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
дипприоритетност
(дипприоикотехномика)

Органическа ингредиентна
икотехномическа приоритетност
Приоикотехномика

Типоикотехномика

Коикотехномика

Дипикотехномика

Дипприоикотехномика

Диптипоикотехномика

Дипкоикотехномика

Инсикотехномика

Инсприоикотехномика

Инстипоикотехномика

Инскоикотехномика

Специикотехномика

Специприоикотехномика

Специтипоикотехномика

Специкоикотехномика

Аутсикотехномика

Аутсприоикотехномика

Аутстипоикотехномика

Аутскоикотехномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ДИПРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecotechnomic deepresolventness) (същото като ингредиентна икотехномическа дълбочинна разрешителност и съкратено от ингредиентна
икотехномическа дълбочина и ингредиентна разрешаваща икотехномическа способност) (*) – вторичен ингредиентен икотехномически критерий,
който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икотехномическа дълбочина и ингредиентна разрешаваща икотехномическа способност и по този начин разграничава съвместно (1) икотехномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между
вътрешната и външната страна на икотехномиката и на нейните разновидности
(което е разположение в дълбочина) и (2) степените на подробност в структурирането на икотехномическите предмети и на техните разновидности. Ингре-
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------диентната икотехномическа дипразрешителност е частен случай на ингредиентната икофорномическа дипразрешителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа дипразрешителност към понятието за икотехномически дипрезопредмет*
(ecotechnomic deepresothing) (съкратено от дълбочинен разрешаващ икотехномически предмет – deepness resolving ecotechnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната
ингредиентна икотехномическа дипразрешителност* (primary ingrediental
ecotechnomic deepresolventness), която е комбинация от първичната ингредиентна икотехномическа дълбочина* (primary ingrediental ecotechnomic
deepness) и първичната ингредиентна разрешаваща икотехномическа способност* (primary ingrediental resolving ecotechnomic power)]. От своя страна
органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа дипразрешителност към понятието за дипрезоикотехномика* (deepresoecotechnomy)
(съкратено от дълбочинна разрешаваща икотехномика – deepness resolving
ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа дипразрешителност* (organic ingrediental ecotechnomic deepresolventness), която е
комбинация от органическата ингредиентна икотехномическа дълбочина*
(organic ingrediental ecotechnomic deepness) и органическата ингредиентна
разрешаваща икотехномическа способност* (organic ingrediental resolving
ecotechnomic power)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икотехномическия дипрезопредмет според
първичната ингредиентна икотехномическа дипразрешителност

Първична ингредиентна
икотехномическа дълбочина

Първична
ингредиентна
икотехномическа
дипразрешителност
(икотехномически
дипрезопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща икотехномическа
способност
Икотехномически
резопредмет

Икотехномически
тенпредмет

Икотехномически
ексопредмет

Икотехномически
диппредмет

Икотехномически
дипрезопредмет

Икотехномически
диптенпредмет

Икотехномически
дипексопредмет

Икотехномически
инспредмет

Икотехномически
инсрезопредмет

Икотехномически
инстенпредмет

Икотехномически
инсексопредмет

Икотехномически
специпредмет

Икотехномически
специрезопредмет

Икотехномически
специтенпредмет

Икотехномически
специексопредмет

Икотехномически
аутспредмет

Икотехномически
аутсрезопредмет

Икотехномически
аутстенпредмет

Икотехномически
аутсексопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипрезоикотехномиката според органическата
ингредиентна икотехномическа дипразрешителност

Органическа ингредиентна
икотехномическа дълбочина

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
дипразрешителност
(дипрезоикотехномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща икотехномическа
способност
Резоикотехномика

Теникотехномика

Ексоикотехномика

Дипикотехномика

Дипрезоикотехномика

Диптеникотехномика

Дипексоикотехномика

Инсикотехномика

Инсрезоикотехномика

Инстеникотехномика

Инсексоикотехномика

Специикотехномика

Специрезоикотехномика

Специтеникотехномика

Специексоикотехномика

Аутсикотехномика

Аутсрезоикотехномика

Аутстеникотехномика

Аутсексоикотехномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ДИПЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecotechnomic deepsensitivity) (същото като ингредиентна икотехномическа дълбочинна чувствителност и съкратено от ингредиентна икотехномическа дълбочина и ингредиентна структурна икотехномическа
чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен икотехномически критерий,
който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икотехномическа дълбочина и ингредиентна структурна икотехномическа чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1) икотехномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението
между вътрешната и външната страна на икотехномиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина) и (2) степените на структурната чувствителност на икотехномическите предмети към външните въздействия. Ингредиентната икотехномическа дипчувствителност е частен случай
на ингредиентната икофорномическа дипчувствителност.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа дипчувствителност към понятието за икотехномически дипсенсипредмет*
(ecotechnomic deepsensithing) (съкратено от дълбочинен сенситивностен
икотехномически предмет – deepness sensitivitical ecotechnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според
първичната ингредиентна икотехномическа дипчувствителност* (primary
ingrediental ecotechnomic deepsensitivity), която е комбинация от първичната
ингредиентна
икотехномическа
дълбочина*
(primary
ingrediental
ecotechnomic deepness) и първичната ингредиентна структурна икотехномическа чувствителност* (primary ingrediental structural ecotechnomic
sensitivity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната
икотехномическа дипчувствителност към понятието за дипсенсиикотехномика* (deepsensiecotechnomy) (съкратено от дълбочинна сенситивностна
икотехномика – deepness sensitivitical ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа дипчувствителност* (organic ingrediental
ecotechnomic deepsensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна икотехномическа дълбочина* (organic ingrediental ecotechnomic
deepness) и органическата ингредиентна структурна икотехномическа
чувствителност* (organic ingrediental structural ecotechnomic sensitivity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икотехномическия дипсенсипредмет според
първичната ингредиентна икотехномическа дипчувствителност

Първична ингредиентна
икотехномическа дълбочина

Първична
ингредиентна
икотехномическа
дипчувствителност
(икотехномически
дипсенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икотехномическа чувствителност
Икотехномически
сенсипредмет

Икотехномически
фундпредмет

Икотехномически
конструпредмет

Икотехномически
диппредмет

Икотехномически
дипсенсипредмет

Икотехномически
дипфундпредмет

Икотехномически
дипконструпредмет

Икотехномически
инспредмет

Икотехномически
инссенсипредмет

Икотехномически
инсфундпредмет

Икотехномически
инсконструпредмет

Икотехномически
специпредмет

Икотехномически
специсенсипредмет

Икотехномически
специфундпредмет

Икотехномически
специконструпредмет

Икотехномически
аутспредмет

Икотехномически
аутссенсипредмет

Икотехномически
аутсфундпредмет

Икотехномически
аутсконструпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипсенсиикотехномиката според органическата
ингредиентна икотехномическа дипчувствителност

Органическа ингредиентна
икотехномическа дълбочина

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
дипчувствителност
(дипсенсиикотехномика)

Органическа ингредиентна структурна
икотехномическа чувствителност
Сенсиикотехномика

Фундикотехномика

Конструикотехномика

Дипикотехномика

Дипсенсиикотехномика

Дипфундикотехномика

Дипконструикотехномика

Инсикотехномика

Инссенсиикотехномика

Инсфундикотехномика

Инсконструикотехномика

Специикотехномика

Специсенсиикотехномика

Специфундикотехномика

Специконструикотехномика

Аутсикотехномика

Аутссенсиикотехномика

Аутсфундикотехномика

Аутсконструикотехномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ДЪЛБОЧИНА* (ingrediental
ecotechnomic deepness) (*) – първичен ингредиентен икотехномически критерий, който разграничава икотехномическите предмети (в т.ч. и икотехномическите обекти, икотехномическите системи и икотехномическите
ингредиенти) според мястото, което те заемат във взаимоотношението между
вътрешната и външната страна на икотехномиката и на нейните разновидности
(което е разположение в дълбочина). Той е една от разновидностите на ингредиентното икотехномическо разположение. Ингредиентната икотехномическа дълбочина е частен случай на ингредиентната икофорномическа дълбочина.
Органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа дълбочина към понятието за дипикотехномика поражда следните негови разно-
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------видности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа дълбочина* (organic ingrediental ecotechnomic deepness)]:
(1) дипикотехномика* (deepecotechnomy) [съкратено от и същото като
дълбочинна икотехномика* (deepness ecotechnomy)] – общо понятие за разновидностите на дипикотехномиката от гледна точка на ингредиентното икотехномическа дълбочина;
(2) инсикотехномика* (insecotechnomy) [същото като инсайдерна
/вътрешна/ икотехномика* (inside ecotechnomy)] – диалектическо понятие за
дипикотехномика, която е вътрешната страна (дълбочинната страна) на дадена
обособена икотехномика (на дадена икотехномическа система) и която въздейства върху околната (външната) среда опосрествано чрез своята външна
страна (респ. чрез външната страна на обособената икотехномика, на обособената система); значими нейни разновидности са икотехномическата същност,
икотехномическото съдържание и икотехномическата субстранция;
(3) специикотехномика* (speciecotechnomy) [същото като специална
/особена/ икотехномика* (special ecotechnomy)] – диалектическо понятие за
дипикотехномика, която е особената страна (преобразуваща страна) на дадена
обособена икотехномика (на дадена икотехномическа система) и която взаимодейства с вътрешната и външната страна на системата (с инсикотехномиката и с аутсикотехномиката); тя се състои от отделни компоненти на двете
страни, между които има взаимодействие и взаимно проникване и съдейства за
трансикотехмирането на инсикотехномиката в аутсикотехномика;
(4) аутсикотехномика* (outsecotechnomy) [същото като аутсайдерна
/въшна/ икотехномика* (outside ecotechnomy)] – диалектическо понятие за
дипикотехномика, която е външната страна (повърхностната страна) на дадена
обособена икотехномика (на дадена икотехномическа система) и която въздейства върху околната (външната) среда непосредствено; значими нейни разновидности са икотехномическото явление, икотехномическата икотехма и
икотехномическата суперстанта.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа дълбочина
към понятието за икотехномически диппредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа дълбочина* (primary ingrediental ecotechnomic deepness)]:
(1) икотехномически диппредмет* (ecotechnomic deepthing) [съкратено
от и същото като дълбочинен икотехномически предмет* (deepness
ecotechnomic thing)] – общо понятие за разновидностите на икотехномическия
диппредмет от гледна точка на ингредиентната икотехномическа дълбочина;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) икотехномически инспредмет* (ecotechnomic insthing) [съкратено от
и същото като инсайдерен /вътрешен/ икотехномически предмет* (inside
ecotechnomic thing)] – икотехномически предмет, конституиран в инсикотехномиката;
(3) икотехномически специпредмет* (ecotechnomic specithing) [съкратено от и същото като специален /особен/ икотехномически предмет* (special
ecotechnomic thing)] – икотехномически предмет, конституиран в специикотехномиката;
(4) икотехномически аутспредмет* (ecotechnomic outsthing) [съкратено
от и същото като аутсайдерен /външен/ икотехномически предмет* (outside
ecotechnomic thing)] – икотехномически предмет, конституиран в аутсикотехномиката.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗРЯЛОСТ* (ingrediental
ecotechnomic ripeness) (*) – първичен ингредиентен икотехномически критерий, който според степента на зрялост на икотехномиката [и на нейните разновидности (както и на икотехномическите предмети и на техните разновидности)] разграничава (вж. периоди и етапи на субномиката) следните нейни части (и едновременно с това разновидности):
(1) неразвита част (или още примитивна част) на икотехномиката (като
общо понятие на нейните производни и разновидности), наречена икотехприномика (ecotechprinomy) [съкратено от и същото като примитивна икотехномика* (primitive ecotechnomy)] – тя съдържа само задължителните за
нейната определеност фази на възпроизводството, без да включва следващи,
по-висши възпроизводствени фази (които по-висши фази от своя страна формират развитата част на икотехномиката); тези задължителни възпроизводствени фази са икотехномическото потребление, икотехномическото производство и икотехномическото разпределение;
(2) развита част на икотехномиката (като общо понятие на нейните производни и разновидности), наречена икотехдевеномика (ecotechdevenomy) [съкратено от и същото като развита икотехномика* (developed ecotechnomy)] –
тя съдържа само по-висшите възпроизводствени фази, стоящи след и извън
задължителните за нейната определеност фази на възпроизводството (които
задължителни фази от своя страна формират примитивната част на икотехномиката); такива по-висши възпроизводствени фази са икотехномическата
размяна и финансовата размяна.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Общото понятие за икотехприномиката и икотехдевеномиката е риикотехномиката* (riecotechnomy) [съкратено от и същото като зрелостна икотехномика* (ripeness ecotechnomy)]. Обединението на икотехприномиката и
икотехдевеномиката образува икотехномиката в нейната цялост. Ингредиентната икотехномическа зрялост е частен случай на ингредиентната форномическа зрялост. Конституирането на понятията за риикотехномика, икотехприномика и икотехдевеномика е резултат от органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа зрялост [т.е. според органическата ингредиентна икотехномическа зрялост* (organic ingrediental ecotechnomic
ripeness)].
На горната класификация, изведна въз основа на ингредиентната икотехномическа зрялост, отговаря съответна класификация, получена в резултат
на нейното първично прилагане към понятието за риикотехномически предмет [т.е. според първичната ингредиентна икотехномическа зрялост*
(primary ingrediental ecotechnomic ripeness)]:
(1) Риикотехномически предмет* (riecotechnomic thing) – общо понятие
за икотехприномически предмет и икотехдевеномически предмет;
(2) Икотехприномически предмет* (ecotechprinomic thing) – икотехномически предмет, конституиран в условията на икотехприномиката;
(2) Икотехдевеномически предмет* (ecotechdevenomic thing) – икотехномически предмет, конституиран в условията на икотехдевеномиката.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЛОКАПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental ecotechnomic locapriority) (същото като ингредиентна икотехномическа локалностна приоритетност и съкратено от ингредиентно икотехномическо разположение и ингредиентна икотехномическа приоритетност) (*) – вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е
логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентно
икотехномическо разположение и ингредиентна икотехномическа приоритетност и по този начин разграничава съвместно (1) икономическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешното
и външното пространство на икотехномиката и на нейните разновидности и
(2) степените на приоритетност на икотехномическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от икотехномическия субект. Затова
едни от нейните разновидности са ингредиентната икотехномическа позиприоритетност и ингредиентната икотехномическа дипприоритетност. Инг-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редиентната икотехномическа локаприоритетност е частен случай на ингредиентната икофорномическа локаприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа локаприоритетност към понятието за икотехномически локаприопредмет*
(ecotechnomic locapriothing) (съкратено от локален приоритетностен икотехномически предмет – local prioritical ecotechnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа локаприоритетност* (primary
ingrediental ecotechnomic locapriority), която е комбинация от първичното ингредиентно
икотехномическо разположение*
(primary ingrediental
ecotechnomic location) и първичната ингредиентна икотехномическа приоритетност* (primary ingrediental ecotechnomic priority)]. Икотехномическият
локаприопредмет е общо понятие за икотехномическия позиприопредмет и
икотехномическия дипприопредмет. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа локаприоритетност към понятието
за локаприоикотехномика* (locaprioecotechnomy) (съкратено от локална
приоритетностна икотехномика – local prioritical ecotechnomy) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа локаприоритетност* (organic
ingrediental ecotechnomic locapriority), която е комбинация от органическото
ингредиентно икотехномическо разположение* (organic ingrediental
ecotechnomic location) и органическата ингредиентна икотехномическа
приоритетност* (organic ingrediental ecotechnomic priority)]. Локаприоикотехномиката е общо понятие за позиприоикотехномиката и дипприоикотехномиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икотехномическия локаприопредмет според
първичната ингредиентна икотехномическа локаприоритетност

Първично ингредиентно
икотехномическо разположение

Първична
ингредиентна
икотехномическа
локаприоритетност
(икотехномически
локаприопредмет)

Първична ингредиентна
икотехномическа приоритетност
Икотехномически
приопредмет

Икотехномически
типопредмет

Икотехномически
копредмет

Икотехномически
локапредмет

Икотехномически
локаприопредмет

Икотехномически
локатипопредмет

Икотехномически
локакопредмет

Икотехномически
интерпредмет

Икотехномически
интерприопредмет

Икотехномически
интертипопредмет

Икотехномически
интеркопредмет

Икотехномически
медипредмет

Икотехномически
медиприопредмет

Икотехномически
медитипопредмет

Икотехномически
медикопредмет

Икотехномически
екстерпредмет

Икотехномически
екстерприопредмет

Икотехномически
екстертипопредмет

Икотехномически
екстеркопредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локаприоикотехномиката според органическата
ингредиентна икотехномическа локаприоритетност

Органическо
ингредиентно
икотехномическо
разположение

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
локаприоритетност
(локаприоикотехномика)

Органическа ингредиентна
икотехномическа приоритетност
Приоикотехномика

Типоикотехномика

Коикотехномика

Локаикотехномика

Локаприоикотехномика

Локатипоикотехномика

Локакоикотехномика

Интерикотехномика

Интерприоикотехномика

Интертипоикотехномика

Интеркоикотехномика

Медиикотехномика

Медиприоикотехномика

Медитипоикотехномика

Медикоикотехномика

Екстерикотехномика

Екстерприоикотехномика

Екстертипоикотехномика

Екстеркоикотехномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЛОКАРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecotechnomic locaresolventness) (същото като ингредиентна икотехномическа локалностна разрешителност и съкратено от ингредиентно
икотехномическо разположение и ингредиентна разрешаваща икотехномическа способност) (*) – вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентно икотехномическо разположение и ингредиентна разрешаваща
икотехномическа способност и по този начин разграничава съвместно (1)
икономическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното пространство на икотехномиката и на
нейните разновидности и (2) степените на подробност в структурирането на
икотехномическите предмети и на техните разновидности. Затова едни от
нейните разновидности са ингредиентната икотехномическа позиразрешителност и ингредиентната икотехномическа дипразрешителност. Ингредиентната икотехномическа локаразрешителност е частен случай на ингредиентната икофорномическа локаразрешителност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа локаразрешителност към понятието за икотехномически локарезопредмет*
(ecotechnomic locaresothing) (съкратено от локален разрешаващ икотехномически предмет – local resolving ecotechnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната
ингредиентна икотехномическа локаразрешителност* (primary ingrediental
ecotechnomic locaresolventness), която е комбинация от първичното
ингредиентно икотехномическо разположение* (primary ingrediental
ecotechnomic location) и първичната ингредиентна разрешаваща
икотехномическа способност* (primary ingrediental resolving ecotechnomic
power)]. Икотехномическият локарезопредмет е общо понятие за
икотехномическия позирезопредмет и икотехномическия дипрезопредмет. От
своя страна органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа
локаразрешителност
към
понятието
за
локарезоикотехномика*
(locaresoecotechnomy) (съкратено от локална разрешаваща икотехномика –
local resolving ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна
икотехномическа локаразрешителност* (organic ingrediental ecotechnomic
locaresolventness), която е комбинация от органическото ингредиентно
икотехномическо разположение* (organic ingrediental ecotechnomic location)
и
органическата
ингредиентна
разрешаваща
икотехномическа
способност* (organic ingrediental resolving ecotechnomic power)]. Локарезоикотехномиката е общо понятие за позирезоикотехномиката и дипрезоикотехномиката.
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икотехномическия локарезопредмет според
първичната ингредиентна икотехномическа локаразрешителност

Първично ингредиентно
икотехномическо разположение

Първична
ингредиентна
икотехномическа
локаразрешителност
(икотехномически
локарезопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща икотехномическа
способност
Икотехномически
резопредмет

Икотехномически
тенпредмет

Икотехномически
ексопредмет

Икотехномически
локапредмет

Икотехномически
локарезопредмет

Икотехномически
локатенпредмет

Икотехномически
локаексопредмет

Икотехномически
интерпредмет

Икотехномически
интеррезопредмет

Икотехномически
интертенпредмет

Икотехномически
интерексопредмет

Икотехномически
медипредмет

Икотехномически
медирезопредмет

Икотехномически
медитенпредмет

Икотехномически
медиексопредмет

Икотехномически
екстерпредмет

Икотехномически
екстеррезопредмет

Икотехномически
екстертенпредмет

Икотехномически
екстерексопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локарезоикотехномиката според органическата
ингредиентна икотехномическа локаразрешителност

Органическо ингредиентно
икотехномическо
разположение

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
локаразрешителност
(локарезоикотехномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща икотехномическа
способност
Резоикотехномика

Теникотехномика

Ексоикотехномика

Локаикотехномика

Локарезоикотехномика

Локатеникотехномика

Локаексоикотехномика

Интерикотехномика

Интеррезоикотехномика

Интертеникотехномика

Интерексоикотехномика

Медиикотехномика

Медирезоикотехномика

Медитеникотехномика

Медиексоикотехномика

Екстерикотехномика

Екстеррезоикотехномика

Екстертеникотехномика

Екстерексоикотехномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЛОКАЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecotechnomic locasensitivity) (същото като ингредиентна икотехномическа локалностна чувствителност и съкратено от ингредиентно
икотехномическо разположение и ингредиентна структурна икотехномическа чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен икотехномически
критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентно икотехномическо разположение и ингредиентна структурна икотехномическа чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1) икотехномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното пространство на икотехномиката и на нейните разновидности и (2) степените на структурната чувствителност на икотехномическите предмети към външните въздействия. Затова
едни от нейните разновидности са ингредиентната икотехномическа позичув29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ствителност и ингредиентната икотехномическа дипчувствителност. Ингредиентната икотехномическа локачувствителност е частен случай на ингредиентната икофорномическа локачувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа локачувствителност към понятието за икотехномически локасенсипредмет*
(ecotechnomic locasensithing) (съкратено от локален сенситивностен икотехномически предмет – local sensitivitical ecotechnomic thing) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа локачувствителност* (primary ingrediental
ecotechnomic locasensitivity), която е комбинация от първичното ингредиентно структурна икотехномическо разположение* (primary ingrediental
structural ecotechnomic location) и първичната ингредиентна икотехномическа чувствителност* (primary ingrediental ecotechnomic sensitivity)]. Икотехномическият локасенсипредмет е общо понятие за икотехномическия позисенсипредмет и икотехномическия дипсенсипредмет. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа локачувствителност към понятието за локасенсиикотехномика* (locasensiecotechnomy) (съкратено от локална сенситивностна икотехномика – local sensitivitical
ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа локачувствителност* (organic ingrediental ecotechnomic locasensitivity), която е комбинация от органическото ингредиентно икотехномическо разположение*
(organic ingrediental ecotechnomic location) и органическата ингредиентна
структурна икотехномическа чувствителност* (organic ingrediental
structural ecotechnomic sensitivity)]. Локасенсиикотехномиката е общо понятие
за позисенсиикотехномиката и дипсенсиикотехномиката.
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икотехномическия локасенсипредмет според
първичната ингредиентна икотехномическа локачувствителност

Първично ингредиентно
икотехномическо разположение

Първична
ингредиентна
икотехномическа
локачувствителност
(икотехномически
локасенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икотехномическа чувствителност
Икотехномически
сенсипредмет

Икотехномически
фундпредмет

Икотехномически
конструпредмет

Икотехномически
локапредмет

Икотехномически
локасенсипредмет

Икотехномически
локафундпредмет

Икотехномически
локаконструпредмет

Икотехномически
интерпредмет

Икотехномически
интерсенсипредмет

Икотехномически
интерфундпредмет

Икотехномически
интерконструпредмет

Икотехномически
медипредмет

Икотехномически
медисенсипредмет

Икотехномически
медифундпредмет

Икотехномически
медиконструпредмет

Икотехномически
екстерпредмет

Икотехномически
екстерсенсипредмет

Икотехномически
екстерфундпредмет

Икотехномически
екстерконструпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локасенсиикотехномиката според органическата
ингредиентна икотехномическа локачувствителност

Органическо ингредиентно
икотехномическо
разположение

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
локачувствителност
(локасенсиикотехномика)

Органическа ингредиентна структурна
икотехномическа чувствителност
Сенсиикотехномика

Фундикотехномика

Конструикотехномика

Локаикотехномика

Локасенсиикотехномика

Локафундикотехномика

Локаконструикотехномика

Интерикотехномика

Интерсенсиикотехномика

Интерфундикотехномика

Интерконструикотехномика

Медиикотехномика

Медисенсиикотехномика

Медифундикотехномика

Медиконструикотехномика

Екстерикотехномика

Екстерсенсиикотехномика

Екстерфундикотехномика

Екстерконструикотехномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ* (ingrediental
ecotechnomic generalizedness) (*) – ингредиентен икотехномически критерий
от голяма степен на общност, при която икотехномическите предмети (в
т.ч. и икотехномическите обекти, икотехномическите системи, икотехномическите ингредиенти и т.н.) се класифицират съобразно с полето
(схващано интуитивно) на тяхното конституиране, съществуване и действие
във икотехномическото пространство* (ecotechnomic space). На ингредиентната икотехномическа обобщеност отговаря понятието за обобщен икотехномически предмет* (generalized ecotechnomic thing) [същото като икотехномически обопредмет* (ecotechnomic gething)]. Ингредиентната икотехномическа обобщеност е общо понятие на съвкупност от изходни и комбинирани ингредиентни икотехномически критерии, представени по-долу.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изходни ингредиентни икотехномически критерии
Към изходните ингредиентни икотехномически критерии на ингредиентната икотехномическа обобщеност (имащи качеството на първични ингредиентни икотехномически критерии) се числят (1) ингредиентната икотехномическа субстанциалност* (ingrediental ecotechnomic substantiality), (2) ингредиентната субстанциална икотехномическа обхватност* (ingrediental substantial ecotechnomic rangeness), (3) ингредиентната икотехномическа общностност* (ingrediental ecotechnomic combinatonarity), (4) ингредиентната общностна икотехномическа обхватност* (ingrediental communitical ecotechnomic
rangeness), (5) ингредиентната икотехномическа равнищност* (ingrediental
ecotechnomic levelness), (6) ингредиентната икотехномическа обхватност*
(ingrediental ecotechnomic rangeness).
I. Ингредиентната икотехномическа субстанциалност* (ingrediental
ecotechnomic substantiality) е ингредиентен икотехномически критерий, по силата на който субстанциално-дефинираният общностен икотехномически
предмет (в т.ч. и икотехномическия обект, икотехномическата система, икотехномическия ингредиент и т.н.), наречен (1) субстанциалностен икотехномически предмет* (substantialitical ecotechnomic thing) [същото като икотехномически субстопредмет* (ecotechnomic substothing)] се класифицира
на: (2) агрегатен икотехномически предмет* (aggregate ecotechnomic thing)
[същото като икотехномически агрепредмет* (ecotechnomic aggrething)] –
когато той се разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите го понискообхватни частични или единични субстанциално-дефинирани общностни
икотехномически предмети, все едно че е един единствен и отделен икотехномически предмет (агрегатният икотехномически предмет е сумата от претеглените съответни му разноименни (разнородни) икотехномически предмети
на съставящите агрегатния предмет по-нискообхватни субстанциалнодефинирани икотехномически предмети, като разнородните икотехномически
предмети са представени в множествения икотехномически предмет); (3) множествен икотехномически предмет* (plural ecotechnomic thing) [същото
като икотехномически плупредмет* (ecotechnomic pluthing)] – когато той се
разглежда като като икотехномическо множество* (ecotechnomic set) от съставящите го по-нискообхватни частични и единични икотехномически предмети. Тази класификация е резултат от първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа субстанциалност, т.е. на първичната ингредиентна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномическа субстанциалност* (primary ingrediental ecotechnomic substantiality).
На субстанциалностния, агрегатния и множествения икотехномически
предмет съответстват органическите понятия за (1) субстанциалностна
икотехномика* (substantialitical ecotechnomy) [същото като субстоикотехномика* (substoecotechnomy)], (2) агрегатна икотехномика* (aggregate
ecotechnomiy) [същото като агреикотехномика* (aggreecotechnomy)] и (3)
множествена икотехномика* (plural ecotechnomy) [същото като плуикотехномика* (pluecotechnomy)]. Тази класификация е резултат от органическото
прилагане на ингредиентната икотехномическа субстанциалност, т.е. на органическата ингредиентна икотехномическа субстанциалност* (organic
ingrediental ecotechnomic substantiality).
Според първичната интерпретация на ингредиентната субстанциална
икотехномическа обхватност разновидности на агрегатния икотехномически
предмет са агрегатният всеобщ икотехномически предмет* (aggregate
general ecotechnomic thing) [същото като икотехномически агредженипредмет* (ecotechnomic aggregenithing)], агрегатният разнороден икотехномически предмет* (aggregate heterogeneous ecotechnomic thing) [същото като
икотехномически агрехетеропредмет* (ecotechnomic aggreheterothing)] и
агрегатният еднороден икотехномически предмет* (aggregate homogeneous
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически агрехомопредмет*
(ecotechnomic aggrehomothing)]. Съответно според същия критерий разновидности на множествения икотехномическа предмет са множественият
всеобщ икотехномически предмет* (plural general ecotechnomic thing) [същото
като
икотехномически
плудженипредмет*
(ecotechnomic
plugenithing)], множественият разнороден икотехномически предмет*
(plural heterogeneous ecotechnomic thing) [същото като икотехномически плухетеропредмет* (ecotechnomic pluheterothing)] и множественият еднороден
икотехномически предмет* (plural homogeneous ecotechnomic thing) [същото
като икотехномически плухомопредмет* (ecotechnomic pluhomothing)]. Агрегатният и множественият еднороден икотехномически предмет са идентични
с понятието за еднороден икотехномически предмет.
При органическата интерпретация на горните позиции съответстват
следните понятия. Според ингредиентната субстанциална икотехномическа
обхватност разновидности на агрегатната икотехномика са агрегатната всеобща икотехномика* (aggregate general ecotechnomy) [същото като агреджениикотехномика* (aggregeniecotechnomy)], агрегатната разнородна ико34
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномика* (aggregate heterogeneous ecotechnomy) [същото като агрехетероикотехномика* (aggreheteroecotechnomy)] и агрегатната еднородна икотехномика* (aggregate homogeneous ecotechnomy) [същото като агрехомоикотехномика* (aggrehomoecotechnomy)]. Съответно според същия критерий
разновидности на множествения икотехномика са множествената всеобща
икотехномика* (plural general ecotechnomy)[същото като плуджениикотехномика* (plugeniecotechnomy)], множествената разнородена икотехномика* (plural heterogeneous ecotechnomy) [същото като плухетероикотехномика* (pluheteroecotechnomy)] и множествената еднородна икотехномика*
(plural homogeneous ecotechnomy) [същото като плухомоикотехномика*
(pluhomoecotechnomy). Агрегатната и множествената еднородна икотехномика
са идентични с понятието за еднородна икотехномика.
II. Ингредиентната субстанциална икотехномическа обхватност*
(ingrediental substantial ecotechnomic rangeness) (тя е един от критериите на ингредиентната икотехномическа класифицируемост) е ингредиентен икотехномически критерий, по силата на който икотехномическите предмети
(в т.ч. и икотехномическите обекти, икотехномическите системи, икотехномическитеингредиенти и т.н.) се класифицират в зависимост от това на какъв
субстанциален обхват те съответстват. Този критерий предполага, че икотехномическите предмети от по-широкия субстанциален обхват на обобщеност са множество от съответствуващите икотехномическите предмети от потесния обхват на обобщеност (за разлика от ингредиентната икотехномическа равнищност, където икотехномическите предмети от по-горно равнище на
обобщеност са суми от съответствуващите им по качество икотехномически
предмети от по-ниско равнище на обобщеност). Ингредиентната субстанциална икотехномическа обхватност се означава още като ингредиентна икотехномическа консистентност* (ingrediental ecotechnomic consistentness).
Общото субстанциално понятие за ингредиентната субстанциална икотехномическа обхватност е (1) консистентностният икотехномически предмет* (consistentness ecotechnomic thing) [същото като икотехномически консипредмет* (ecotechnomic consithing)]. Според нея разновидности на икотехномическия консипредмет са: (2) еднороден икотехномически предмет*
(homogeneous ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хомопредмет* (ecotechnomic homothing)] – когато той се състои от едносубстанциални (еднородни) икотехномически предмети (например от икотехномически
продукти или производствени икотехномически фактори от определен вид) в
35
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------даден общностен обхват; (3) разнороден икотехномически предмет*
(heterogeneous ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хетеропредмет* (ecotechnomic heterothing)] – когато той се състои от неедносубстанциални (нееднородни) икотехномически предмети в даден общностен обхват;
(4) всеобщ икотехномически предмет* (general ecotechnomic thing) [същото
като икотехномически дженипредмет* (ecotechnomic genithing)] – когато
той се състои от всички неедносубстанциални (нееднородни) икотехномически предмети в даден общностен обхват. В случай че всички икотехномически
предмети в дадена икотехномическа област са едносубстанциални (еднородни)
[т.е. че няма неедносубстанциални (нееднородни) икотехномически предмети],
тогава е налице частен случай, при който еднородният, разнородният и всеобщият икотехномически предмет се покриват (са идентични). Тази класификация е резултат от първичното прилагане на ингредиентната субстанциална
икотехномическа обхватност, т.е. на първичната ингредиентна субстанциална икотехномическа обхватност* (primary ingrediental substantial
ecotechnomic rangeness). Вж. ингредиентна икотехномическа обхватност.
На консистентностия, еднородния, разнородния и всеобщия икотехномически предмет съответстват органическите понятия за (1) консистентностна икотехномика* (consistentness ecotechnomy) [същото като консиикотехномика* (consiecotechnomy)], (2) еднородна икотехномика* (homogeneous
ecotechnomiy) [същото като хомоикотехномика* (homoecotechnomy)], (3)
разнородна икотехномика* (heterogeneous ecotechnomiy) [същото като хетероикотехномика* (heteroecotechnomy)] и (4) всеобща икотехномика*
(general ecotechnomy) [същото като джениикотехномика* (geniecotechnomy)].
Тази класификация е резултат от органическото прилагане на ингредиентната субстанциална икотехномическа обхватност, т.е. на органическата
ингредиентна субстанциална икотехномическа обхватност* (organic ingrediental substantial ecotechnomic rangeness). Вж. ингредиентна икотехномическа обхватност.
III. Ингредиентната икотехномическа общностност* (ingrediental
ecotechnomic combinationarity) е ингредиентен икотехномически критерий, по
силата на който институционално-дефинираният общностен икотехномически
предмет (в т.ч. и икотехномическия обект, икотехномическата система, икотехномическия ингредиент и т.н.), наречен (1) комбинаторностен икотехномически предмет* (combinatonaritic ecotechnomic thing) [същото като икотехномически комбипредмет* (ecotechnomic combithing)], се класифицира
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на: (2) съвкупен икотехномически предмет* (joint ecotechnomic thing) [същото като икотехномически джоинтпредмет* (ecotechnomic jointthing)] – когато той се разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите го понискообхватни групови или отделни институционално-дефинирани икотехномически предмети, все едно че е един единствен и отделен икотехномически
предмет (където отделните икотехномически предмети на съвкупния икотехномически предмет са суми от съответните им едноименни (еднородни) икотехномически предмети на съставящите го по-нискообхватни институционално-дефинирани икотехномически предмети, като последните са представени в
съвкупностния икотехномически предмет); (3) съвкупностен икотехномически предмет* (totalitic ecotechnomic thing) [същото като икотехномически
тотипредмет* (ecotechnomic totithing)] – когато той се разглежда като като
съвкупност от съставящите я по-нискообхватни групови и отделни икотехномически предмети. Тази класификация е резултат от първичното прилагане
на ингредиентната икотехномическа общностност, т.е. на първичната ингредиентна
икотехномическа общностност* (primary ingrediental
ecotechnomic combinatonarity).
На общностностния, съвкупния и съвкупностния икотехномически предмет съответстват органическите понятия за (1) комбинаторностна икотехномика* (combinatonaritic ecotechnomy) [същото като комбиикотехномика*
(combiecotechnomy)], (2) съвкупна икотехномика* (joint ecotechnomy) [същото като джоинтикотехномика* (jointecotechnomy)] и (3) съвкупностна икотехномика* (totalitic ecotechnomy) [същото като тотиикотехномика*
(totiecotechnomy)]. Тази класификация е резултат от органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа общностност, т.е. на органическата
ингредиентна икотехномическа общностност* (organic ingrediental
ecotechnomic combinationarity).
Според първичната интерпретация на ингредиентната общностна
икотехномическа обхватност субстанциални разновидности на съвкупния
икотехномически предмет са: (1) съвкупният обществен икотехномически
предмет* (joint social ecotechnomic thing) [същото като икотехномически
джоинтсоципредмет* (ecotechnomic jointsocithing)], (2) съвкупният секторен икотехномически предмет* (joint sectoral ecotechnomic thing) [същото
като
икотехномически
джоинтсектипредмет*
(ecotechnomic
jointsectithing)] и (3) съвкупният отделен икотехномически предмет* (joint
single ecotechnomic thing) [същото като икотехномически джоинтсингълпредмет* (ecotechnomic jointsinglething)] {в т.ч. (а) съвкупен индивидуален
37
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически предмет* (joint individual ecotechnomic thing) [същото като
икотехномически джоинтиндипредмет* (ecotechnomic jointindithing)], (б)
съвкупен фирмен икотехномически предмет* (joint firm ecotechnomic thing)
[същото като икотехномически джоинтфирмпредмет* (ecotechnomic
jointfirmthing)] и (в) съвкупен отраслови икотехномически предмет* (joint
bransh ecotechnomic thing) [същото като икотехномически джоинтбраншпредмет* (ecotechnomic jointbranshthing)]}.
Съответно според същия критерий субстанциални разновидности на съвкупностния икотехномически предмет са (1) съвкупностният обществен
икотехномически предмет* (totalitic social ecotechnomic thing) [същото като
икотехномически тотисоципредмет* (ecotechnomic totisocithing)], (2) съвкупностният секторен икотехномически предмет* (totalitic sectoral
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически тотисектипредмет*
(ecotechnomic totisectithing)] и (3) съвкупностният отделен икотехномически предмет* (totalitic single ecotechnomic thing) [същото като икотехномически тотитсингълпредмет* (ecotechnomic totisinglething)] {в т.ч. (а) съвкупностен индивидуален икотехномически предмет* (totalitic individual
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически тотииндипредмет*
(ecotechnomic totiindithing)], (б) съвкупностен фирмен икотехномически
предмет* (totalitic firm ecotechnomic thing) [същото като икотехномически
тотифирмпредмет* (ecotechnomic totifirmthing)] и (в) съвкупностен отраслови икотехномически предмет* (totalitic bransh ecotechnomic thing) [същото
като икотехномически тотибраншпредмет* (ecotechnomic totibranshthing)}.
Съвкупният и съвкупностният отделен икотехномически предмет са идентични с понятието за отделен икотехномически предмет.
При органическата интерпретация на горните позиции съответстват
следните понятия. Според ингредиентната общностна икотехномическа обхватност разновидности на съвкупната икотехномика са (1) съвкупната обществена икотехномика* (joint social ecotechnomy) [същото като джоинтсоциикотехномика* (jointsociecotechnomy)], (2) съвкупната секторна икотехномика* (joint sectoral ecotechnomy) [същото като джоинтсектиикотехномика* (jointsectiecotechnomy)] и (3) съвкупната отделна икотехномика*
(joint single ecotechnomy) [същото като джоинтсингъликотехномика*
(jointsingleecotechnomy)] {в т.ч. (а) съвкупна индивидуална икотехномика*
(joint individual ecotechnomy) [същото като джоинтиндиикотехномика*
(jointindiecotechnomy)], (б) съвкупна фирмена икотехномика* (joint firm
ecotechnomic
thing)
[същото
като
джоинтфирмикотехномика*
38

1132

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(jointfirmecotechnomy)] и (в) съвкупна отраслова икотехномика* (joint bransh
ecotechnomy)
[същото
като
джоинтбраншикотехномика*
(jointbranshecotechnomy)]}.
Съответно според същия критерий органически разновидности на съвкупностната икотехномика са (1) съвкупностната обществена икотехномика* (totalitic social ecotechnomy) [същото като тотисоциикотехномика*
(totisociecotechnomy)], (2) съвкупностната секторна икотехномика*
(totalitic sectoral ecotechnomy) [същото като тотисектиикотехномика*
(totisectiecotechnomy)] и (3) съвкупностната отделна икотехномика*
(totalitic single ecotechnomy) [същото като тотисингъликотехномика*
(totisingleecotechnomy)] {в т.ч. (а) съвкупностна индивидуална икотехномика* (totalitic individual ecotechnomy) [същото като тотииндиикотехномика*
(totiindiecotechnomy)], (б) съвкупностна фирмена икотехномика* (totalitic
firm
ecotechnomy)
[същото
като
тотифирмикотехномика*
(totifirmecotechnomy)] и (в) съвкупностна отраслова икотехномика* (totalitic
bransh
ecotechnomy)
[същото
като
тотибраншикотехномика*
(totibranshecotechnomy)]}. Съвкупната и съвкупностната отделна икотехномика
са идентични с понятието за отделна икотехномика.
IV. Ингредиентната общностна икотехномическа обхватност*
(ingrediental communitical ecotechnomic rangeness) (тя е един от критериите на
ингредиентната икотехномическа класифицируемост) е ингредиентен
икотехномически критерий, по силата на който икотехномическите предмети (в т.ч. и икотехномическите обекти, икотехномическите системи, икотехномическите ингредиенти и т.н.) се класифицират в зависимост от това на
какъв общностен обхват на икотехномическата организация на общественото
производство те съответстват. Този критерий предполага, че икотехномическите предмети от по-широкия общностен обхват на обобщеност са множество
от съответствуващите им икотехномически предмети от по-тесния обхват на
обобщеност (за разлика от ингредиентната икотехномическа равнищност,
където икотехномическите предмети от по-горно равнище на обобщеност са
суми от съответствуващите им по качество икотехномически предмети от пониско равнище на обобщеност).
Общото субстанциално понятие за ингредиентната общностна икотехномическа обхватност е (1) общностностният икотехномически предмет*
(communiticalitic ecotechnomic thing) [същото като икотехномически комунипредмет* (ecotechnomic communithing)]. Според ингредиентната общностна
39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномическа обхватност се разгрничават: (2) отделен икотехномически
предмет (single ecotechnomic thing) [същото като икотехномически сингълпредмет* (ecotechnomic siglething)] (негова разновидност е отделният възпроизводствен икотехномически предмет) {в т.ч. (а) индивидуален икотехномически предмет (individual ecotechnomic thing) [същото като икотехномически индипредмет* (ecotechnomic indithing)] (негова разновидност е индивидуалният възпроизводствен икотехномически предмет), (б) фирмен
икотехномически предмет (firm ecotechnomic thing) [същото като икотехномически фирмпредмет* (ecotechnomic firmthing)] (негова разновидност е
фирменият възпроизводствен икотехномически предмет), (в) институционално-дефиниран
отраслови
икотехномически
предмет
(bransh
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически браншпредмет*
(ecotechnomic branshthing)] (негова разновидност е отрасловият възпроизводствен икотехномически предмет) и други}; (3) секторен икотехномически предмет (sectoral ecotechnomic thing) [същото като икотехномически
сектипредмет* (ecotechnomic sectithing)] (негова разновидност е секторният възпроизводствен икотехномически предмет), към която се числят комплексният икотехномически предмет (комплекс от фирмени икономически
предмети) и други от този род; (4) обществен икотехномически предмет
(social ecotechnomic thing) [същото като икотехномически соципредмет*
(ecotechnomic socithing)] (негова разновидност е общественият възпроизводствен икотехномически предмет) – на обществото като цяло, и т.н. (вж.
общностно-стратифицирана икотехномика и ингредиентна икотехномическа обхватност). В това си качество отделният икотехномически предмет, секторният икотехномически предмет и общественият икотехномически предмет
са общностни икотехномически предмети. Тази класификация е резултат от
първичното прилагане на ингредиентната общностна икотехномическа обхватност, т.е. на първичната ингредиентна общностна икотехномическа
обхватност* (primary ingrediental communitical ecotechnomic rangeness).
На общностностния, отделния, секторния и обществения икотехномически предмет съответстват органическите понятия за (1) общностностна икотехномика* (communiticalitic ecotechnomy) [същото като комуниикотехномика* (communiecotechnomy)], (2) отделна икотехномика* (single
ecotechnomy) [същото като сингъликотехномика* (singleecotechnomy)] {в т.ч.
(а) индивидуална икотехномика* (individual ecotechnomy) [същото като индиикотехномика* (indiecotechnomy)], (б) фирмена икотехномика* (firm
ecotechnomy) [същото като фирмикотехномика* (firmecotechnomy)], (в) от40
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------раслова икотехномика* (bransh ecotechnomy) [същото като браншикотехномика* (branshecotechnomy)] и други}, (3) секторна икотехномика* (sectoral
ecotechnomy) [същото като сектиикотехномика* (sectiecotechnomy)] и (4)
обществена икотехномика* (social ecotechnomy) [същото като социикотехномика* (sociecotechnomy)]. Тази класификация е резултат от органическото
прилагане на ингредиентната общностна икотехномическа обхватност, т.е.
на органическата ингредиентна общностна икотехномическа обхватност* (organic ingrediental communitical ecotechnomic rangeness).
Когато при първичната интерпретация на към отделния икотехномически предмет се приложи критерият на ингредиентната същностна икотехномическа стратификационност, се конституират феноменeн отделен икотехномически предмет* (phenomenal single ecotechnomic thing) {в т.ч. феноменeн индивидуален икотехномически предмет* (phenomenal individual
ecotechnomic thing), феноменeн фирмен икотехномически предмет*
(phenomenal firm ecotechnomic thing) и феноменeн отраслови икотехномически предмет* (phenomenal bransh ecotechnomic thing)} и същностен отделен икотехномически предмет* (essential single ecotechnomic thing) {в т.ч.
същностен индивидуален икотехномически предмет* (essential individual
ecotechnomic thing), същностен фирмен икотехномически предмет*
(essential firm ecotechnomic thing) и същностен отраслови икотехномически
предмет* (essential bransh ecotechnomic thing)}. Ако същият критерий се приложи към секторния икотехномически предмет, се конституират феноменен
секторен икотехномически предмет* (phenomenal sectoral ecotechnomic
thing) и същностен секторен икотехномически предмет* (essential sectoral
ecotechnomic thing), и ако се приложи към обществения икотехномически
предмет – феноменен обществена икотехномически предмет* (phenomenal
social ecotechnomic thing) и същностен обществена икотехномически предмет* (essential social ecotechnomic thing).
Когато към отделния икотехномически предмет се приложи критерият на
ингредиентната икотехномическа изразимост, се конституират ценностен
отделен икотехномически предмет* (worthy single ecotechnomic thing), специфичен отделен икотехномически предмет* (specific single ecotechnomic
thing), трудово-изразен отделен икотехномически предмет* (labourlyexpressed single ecotechnomic thing), парично-изразен отделен икотехномически предмет* (monetarly-expressed single ecotechnomic thing) и т.н. Когато
същият критерий се приложи към секторния икотехномически предмет, се
конституират ценностен секторен икотехномически предмет* (worthy
41
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------sectoral ecotechnomic thing), специфичен секторен икотехномически предмет* (specific sectoral ecotechnomic thing), трудово-изразен секторен икотехномически предмет* (labourly-expressed sectoral ecotechnomic thing), парично-изразен секторен икотехномически предмет* (monetarly-expressed
sectoral ecotechnomic thing) и т.н. Ако същият критерий се приложи към обществения икотехномически предмет, се конституират ценностен обществен
икотехномически предмет* (worthy social ecotechnomic thing), специфичен
обществен икотехномически предмет (specific social ecotechnomic thing),
трудово-изразен обществен икотехномически предмет* (labourly-expressed
social ecotechnomic thing), парично-изарезен обществен икотехномически
предмет* (monetarly-expressed social ecotechnomic thing) и т.н.
V. Ингредиентната икотехномическа равнищност* (ingrediental
ecotechnomic levelness) (тя е един от критериите на ингредиентната икотехномическа класифицируемост) е ингредиентен икотехномически критерий
за класифициране на икотехномическите предмети (в т.ч. и икотехномическите обекти, икотехномическите системи, икотехномическите ингредиенти и
т.н.) в зависимост от това на кое равнище на обобщеност на икотехномическата организация на общественото производство те са предметно отражение. Този критерий предполага, че икотехномическите предмети от по-горно равнище на обобщеност са суми от съответствуващите им по качество ингредиенти на икотехномическите предмети от по-ниско равнище на обобщеност (за
разлика от ингредиентната икотехномическа обхватност, където икотехномическите предмети от по-широкия общностен обхват на обобщеност са множество от съответствуващите икотехномически предмети от по-тесния обхват
на обобщеност).
Общото субстанциално понятие за ингредиентната икотехномическа равнищност е (1) равнищностният икотехномически предмет* (levelness
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически левелпредмет*
(ecotechnomic levelthing)]. Според ингредиентната икотехномическа равнищност
се
разгрничават:
(2)
микроикотехномически
предмет
(microecotechnomic thing) [същото като икотехномически микропредмет*
(ecotechnomic
microthing)];
(3)
мезоикотехномически
предмет
(mesoecotechnomic thing) [същото като икотехномически мезопредмет*
(ecotechnomic
mesothing)];
(4)
макроикотехномически
предмет
(macroecotechnomic thing) [същото като икотехномически макропредмет*
(ecotechnomic microthing)]. Към тази класификация се причислява и понятието
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------за (5) мегаикотехномически предмет (megaecotechnomic thing) [същото като
икотехномически мегапредмет* (ecotechnomic megathing)]. Тази класификация е резултат от първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа равнищност, т.е. на първичната ингредиентна икотехномическа равнищност* (primary ingrediental ecotechnomic levelness).
На микроикономическия, мезоикономическия, макроикономическия и мегаикономическия икотехномически предмет съответстват органическите понятия за (1) равнищностна икотехномика* (levelness ecotechnomy) [същото
като левеликотехномика* (levelecotechnomy)], (2) микроикотехномика* (microecotechnomy), (3) мезоикотехномика* (mesoecotechnomy), (4) макроикотехномика*
(macroecotechnomy)
и
(4)
мегаикотехномика*
(megaecotechnomy) (последната се отнася за регионалната икотехномика и световната икотехномика). Тази класификация е резултат от органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа равнищност, т.е. на органическата ингредиентна икотехномическа равнищност* (organic ingrediental
ecotechnomic levelness).
Когато при първичната интерпретация към микроикотехномическия
предмет се приложи критерият на ингредиентната същностна икотехномическа стратификационност, се конституират феноменен микроикотехномически предмет* (phenomenal microecotechnomic thing) и същностен микроикотехномически предмет* (essential microecotechnomic thing). Ако същият
критерий се приложи към мезоикотехномическия предмет, се конституират
феноменен мезоикотехномически предмет* (phenomenal mesoecotechnomic
thing)
и
същностен
мезоикотехномически
предмет*
(essential
mesoecotechnomic thing), и ако се приложи към макроикотехномическия предмет – феноменен макроикотехномически предмет* (phenomenal
macroecotechnomic thing) и същностен макроикотехномически предмет*
(essential macroecotechnomic thing).
Когато към микроикотехномическия предмет се приложи критерият на
ингредиентната икотехномическа изразимост, се конституират ценностен
микроикотехномически предмет* (worthy microecotechnomic thing), специфичен микроикотехномически предмет* (specific microecotechnomic thing),
трудово-изразен микроикотехномически предмет* (labourly-expressed
microecotechnomic thing), парично-изразен микроикотехномически предмет* (monetarly-expressed microecotechnomic thing) и т.н. Когато същият критерий се приложи към мезоикотехномическия предмет, се конституират ценностен мезоикотехномически предмет* (worthy mesoecotechnomic thing),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------специфичен мезоикотехномически предмет* (specific mesoecotechnomic
thing), трудово-изразен мезоикотехномически предмет* (labourly-expressed
mesoecotechnomic thing), парично-изразен мезоикотехномически предмет*
(monetarly-expressed mesoecotechnomic thing) и т.н. Ако същият критерий се
приложи към микроикотехномическия предмет, се конституират ценностен
макроикотехномически предмет* (worthy macroecotechnomic thing), специфичен макроикотехномически предмет* (specific macroecotechnomic thing),
трудово-изразен макроикотехномически предмет* (labourly-expressed
macroecotechnomic thing), парично-изразен макроикотехномически предмет* (monetarly-expressed macroecotechnomic thing) и т.н.
Ако при органическа интерпретация към микроикотехномиката се приложи критерият на ингредиентната същностна икотехномическа стратификационност, се конституират феноменна микроикотехномика* (phenomenal
microecotechnomy)
и
същностна
микроикотехномика*
(essential
microecotechnomy). Ако същият критерий се приложи към мезоикотехномиката, се конституират феноменна мезоикотехномика* (phenomenal
mesoecotechnomy)
и
същностна
мезоикотехномика*
(essential
mesoecotechnomy), и ако се приложи към макроикотехномиката – феноменна
макроикотехномика* (phenomenal macroecotechnomy) и същностна макроикотехномика* (essential macroecotechnomy).
Ако при органическа интерпретация към микроикотехномиката се приложи критерият на ингредиентната икотехномическа изразимост, се конституират ценностна микроикотехномика* (worthy microecotechnomy), специфична микроикотехномика* (specific microecotechnomy), трудово-изразена
микроикотехномика* (labourly-expressed microecotechnomy), паричноизразена микроикотехномика* (monetarly-expressed microecotechnomy) и т.н.
Когато същият критерий се приложи към мезоикотехномиката, се конституират ценностна мезоикотехномика* (worthy mesoecotechnomy), специфична
мезоикотехномика* (specific mesoecotechnomy), трудово-изразена мезоикотехномика* (labourly-expressed mesoecotechnomy), парично-изразена мезоикотехномика* (monetarly-expressed mesoecotechnomy) и т.н. Ако същият критерий се приложи към микроикотехномиката, се конституират ценностна
макроикотехномика* (worthy macroecotechnomy), специфична макроикотехномика* (specific macroecotechnomy), трудово-изразена макроикотехномика* (labourly-expressed macroecotechnomy), парично-изразена макроикотехномика* (monetarly-expressed macroecotechnomy) и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------VI. Към изходните критерии се числи още и ингредиентната икотехномическа обхватност* (ingrediental ecotechnomic rangeness). Представлява един
от критериите на ингредиентната икотехномическа класифицируемост. Тя
е общо понятие за ингредиентната общностна икотехномическа обхватност и ингредиентната субстанциална икотехномическа обхватнот, които
са нейни разновидности. Конституира се като ингредиентен икотехномически
критерий за класифициране на икотехномическите предмети в зависимост от
това съвместно на какъв институционален и субстанциален обхват те съответстват. Този критерий предполага, че икотехномическите предмети от поширокия институционален и субстанциален обхват на обобщеност са множество от съответствуващите икотехномически предмети от по-тесния обхват на
обобщеност (за разлика от ингредиентната икотехномическа равнищност,
където икотехномическите предмети от по-горно равнище на обобщеност са
суми от съответствуващите им по качество икотехномически предмети от пониско равнище на обобщеност).
Общото субстанциално понятие за ингредиентната икотехномическа обхватност е (1) обхватностният икотехномически предмет* (rangeness
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически рангпредмет*
(ecotechnomic rangething)]. Според ингредиентната икотехномическа обхватност се разгрничават: (2) частен икотехномически предмет (particular
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически партипредмет*
(ecotechnomic partithing)] – общо понятие за еднороден икотехномически предмет и отделен икотехномическ предмет с еднаква и еднородна качествена
определеност (например икотехномически продукти или производствени икотехномически фактори от определен вид) в даден общностен обхват; (3) групов
икотехномическ предмет (group ecotechnomic thing) [същото като икотехномически групопредмет* (ecotechnomic groupthing)] – общо понятие за разнородeн икотехномически предмет и секторен икотехномически предмет с нееднаква и нееднородна качествена определеност в даден общностен обхват; (4)
всеобхватен икотехномически предмет (comprehensive ecotechnomic hing)
[същото като икотехномически компрепредмет* (ecotechnomic comprething)]
– общо понятие за всеобщ икотехномическ и предмет и обществен икотехномическ и предмет, които са множество от всички нееднакви (неедноинституционални или неедносубстанциални) икотехномически предмети в даден общностен обхват. Тази класификация е резултат от първичното прилагане на
ингредиентната икотехномическа обхватност, т.е. на първичната ингреди-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ентна икотехномическа обхватност* (primary ingrediental ecotechnomic
rangeness).
На обхватностния, частния, груповия и всеобхватния икотехномически
предмет съответстват органическите понятия за (1) обхватностна икотехномика* (rangeness ecotechnomy) [същото като рангикотехномика*
(rangeecotechnomy)], (2) частна икотехномика* (particular ecotechnomy) [същото като партиикотехномика* (partiecotechnomy)], (3) групова икотехномика*
(group
ecotechnomy)
[същото
като
групоикотехномика*
(groupecotechnomy)] и (4) всеобхватна сикотехномика* (comprehensive
ecotechnomy) [същото като компреикотехномика* (compreecotechnomy)]. Тази класификация е резултат от органическото прилагане на ингредиентната
икотехномическа обхватност, т.е. на органическата ингредиентна икотехномическа обхватност* (organic ingrediental ecotechnomic rangeness).
Комбинирани ингредиентни икотехномически критерии
Комбинираните ингредиентни икотехномически критерии на ингредиентната икотехномическа обобщеност са различни комбинации от посочените погоре нейни изходни ингредиентни икотехномически критерии. Към тях се
числят (1) ингредиентната общностна икотехномическа съставност*
(ingrediental communitical ecotechnomic compoundness), (2) ингредиентната
консистентна икотехномическа съставност* (ingrediental consistent
ecotechnomic compoundness), (3) ингредиентната субстанциална икотехномическа съставност* (ingrediental substantial ecotechnomic compoundness) (4)
ингредиентната
обхватностна
икотехномическа
съставност*
(ingrediental rangeness ecotechnomic compoundness), (5) ингредиентната икотехномическа съставност* (ingrediental ecotechnomic compoundness), (6) ингредиентната икотехномическа форматност* (ingrediental ecotechnomic
formatness), (7) ингредиентната субстанциална икотехномическа форматност* (ingrediental substantial ecotechnomic formatness), (8) ингредиентната общностна икотехномическа форматност* (ingrediental communitical
ecotechnomic formatness), (9) ингредиентната общностно-равнищна икотехномическа съставност* (ingrediental communistically-levelic ecotechnomic
compoundness), (10) ингредиентната субстанциално-равнищна икотехномическа съставност* (ingrediental substantially-levelic ecotechnomic compoundness), (11) ингредиентната субстанциално-субстанциалностна икотехномическа
съставност*
(ingrediental
substantially-substantialitic
ecotechnomic
compoundness),
(12)
ингредиентната
общностно46
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстанциалностна
икотехномическа
съставност*
substantially-substantialitic ecotechnomic compoundness).

(ingrediental

I. Ингредиентната общностна икотехномическа съставност*
(ingrediental communitical ecotechnomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна икотехномическа общностност, ингредиентна общностна икотехномическа обхватност и ингредиентна общностна икотехномическа
композитност* (ingrediental communitical ecotechnomic compositness) (икотехномическата общностност, общностната икотехномическа обхватност и
общностната икотехномическа композитност са разновидности на общностната икотехномическа съставност). Понятията за икотехномически предмет (това
се отнася и за икотехномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната общностна икотехномическа съставност, са показани във фиг. 1. Това
е първично прилагане на ингредиентната общностна икотехномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна общностна икотехномическа
съставност* (primary ingrediental communitical ecotechnomic compoundness).
Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна общностна икотехномическа съставност* (organic ingrediental
communitical ecotechnomic compoundness), е показано във фиг. 2.
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Първична ингредиентна
икотехномическа общностност

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

Съвкупен икотехномичес
ски предмет

Съвкупен
отделен
икотехномически
предмет

Съвкупен
секторен
икотехном
ически
предмет

Съвкупен
обществен
икотехномически
предмет

Съвкупностен
икотехномичес
ски предмет

Съвкупностен отделен
икотехномически
предмет

Съвкупностен секторен икотехномически
предмет

Съвкупностен обществен икотехномически
предмет

Отделен
икотехномичесски предмет

Сектрен
икотехномичесски предмет

Обществен
икотехномичесски предмет

Първична
ингредиентна
общностна
икотехномическа
композитност

Първична ингредиентна общностна
икотехномическа обхватност

Фиг. 1. Първична ингредиентна общностна икотехномическа съставност
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Органическа ингредиентна
икотехномическа общностност

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

Съвкупна
икотехномика

Съвкупна
отделна
икотехномика

Съвкупна
секторна
икотехномика

Съвкупна
обществена
икотехномика

Съвкупностна
икотехномика

Съвкупностна
отделна
икотехномика

Съвкупностна
секторна
икотехномика

Съвкупностна
обществена икотехномика

Отделна
икотехно
мика

Секторна
икотехномика

Обществена
икотехномика

Органическа
ингредиентна
общностна
икотехномическа
композитност

Органическа ингредиентна общностна
икотехномическа обхватност

Фиг. 2. Органическа ингредиентна общностна икотехномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икотехномическа общностност и ингредиентната общностна икотехномическа обхватност,
т.е. при първичната ингредиентна общностна икотехномическа композитност* (primary ingrediental communitical ecotechnomic compositness), се
конституират:
(1) съвкупен отделен икотехномически предмет* (joint single
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически джоисингълпредмет*
(ecotechnomic joisinglething)] {в т.ч. (а) съвкупен индивидуален икотехномически предмет* (joint individual ecotechnomic thing) [същото като икотехномически джоинтиндипредмет* (ecotechnomic jointindithing), (б) съвкупен
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------фирмен икотехномически предмет* (joint firm ecotechnomic thing) [същото
като икотехномически джоинтфирмпредмет* (ecotechnomic jointfirmthing)
и (в) съвкупен отраслови икотехномически предмет* (joint bransh
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически джоинтбраншпредмет*
(ecotechnomic jointbranshthing)} и съвкупностен отделен икотехномически
предмет* (totalitic single ecotechnomic thing) [същото като икотехномически
тотисингълпредмет* (ecotechnomic totisinglething)] (те са същото като отделен икотехномически предмет) {в т.ч. (а) съвкупностен индивидуален икотехномически предмет* (totalitic individual ecotechnomic thing) [същото като
икотехномически тотииндипредмет* (ecotechnomic totiindithing), (б) съвкупностен фирмен икотехномически предмет* (totalitic firm ecotechnomic
thing) [същото като икотехномически тотифирмпредмет* (ecotechnomic
totifirmthing) и (в) съвкупностен отраслови икотехномически предмет* (totalitic bransh ecotechnomic thing) [същото като икотехномически тотибраншпредмет* (ecotechnomic totibranshthing)};
(2) съвкупен секторен икотехномически предмет* (joint sector
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически джоинтсектипредмет*
(ecotechnomic jointsectithing)] и съвкупностен секторен икотехномически
предмет* (totalitic sector ecotechnomic thing) [същото като икотехномически
тотисектипредмет* (ecotechnomic totisectithing)];
(3) съвкупен обществен икотехномически предмет* (joint social
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически джоинтсоципредмет*
(ecotechnomic jointsocithing)] и съвкупностен обществен икотехномически
предмет* (totalitic social ecotechnomic thing) [същото като икотехномически
тотисоципредмет* (ecotechnomic totisocithing)].
Тук всеки отделен икотехномически ингредиент на даден вид съвкупен
икотехномически предмет е равен на сумата на едноименните (еднородните)
му икотехномически ингредиенти на различните субстанциално-дефинирани
икотехномически предмети от същия вид съвкупностен икотехномически
предмет. Като икотехномически връзки в горепосочените икотехномически
предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: съвкупни отделни икотехномически ингредиенти* (joint single ecotechnomic ingredients)
и съвкупностни отделни икотехномически ингредиенти* (totalitic single
ecotechnomic ingredients), съвкупни секторни икотехномически ингредиенти* (joint sector ecotechnomic ingredients) и съвкупностни секторни икотехномически ингредиенти* (totalitic sector ecotechnomic ingredients), съвкупни
обществени икотехномически ингредиенти* (joint social ecotechnomic ingre50
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------dients) и съвкупностни обществени икотехномически ингредиенти* (totalitic social ecotechnomic ingredients).
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната икотехномическа общностност и ингредиентната общностна икотехномическа обхватност, т.е. при органическата ингредиентна общностна икотехномическа
композитност* (organic ingrediental communitical ecotechnomic compositness),
се конституират:
(1) съвкупна отделна икотехномика* (joint single ecotechnomy) [същото
като джоинтсингъликотехномика* (jointsingleecotechnomy)] {в т.ч. (а) съвкупна индивидуална икотехномика* (joint individual ecotechnomy) [същото
като джоинтиндиикотехномика* (jointindiecotechnomy), (б) съвкупна фирмена икотехномика* (joint firm ecotechnomy) [същото като джоинтфирмикотехномика* (jointfirmecotechnomy) и (в) съвкупна отраслова икотехномика* (joint bransh ecotechnomy) [същото като джоинтбраншикотехномика*
(jointbranshecotechnomy)} и съвкупностна отделна икотехномика* (totalitic
single ecotechnomy) [същото като тотисингъликотехномика* (totisingleecotechnomy)] (те са същото като отделна икотехномика) {в т.ч. (а) съвкупностна индивидуална икотехномика* (totalitic individual ecotechnomy) [същото
като тотииндиикотехномика* (totiindiecotechnomy), (б) съвкупностна фирмена икотехномика* (totalitic firm ecotechnomy) [същото като тотифирмикотехномика* (totifirmecotechnomy) и (в) съвкупностна отраслова икотехномика* (totalitic bransh ecotechnomy) [същото като тотибраншикотехномика* (ftotibranshecotechnomy)};
(2) съвкупна секторна икотехномика* (joint sector ecotechnomy) [същото
като джоинтсектиикотехномика* (jointsectiecotechnomy)] и съвкупностна
секторна икотехномика* (totalitic sector ecotechnomy) [същото като тотисектиикотехномика* (totisectiecotechnomy)];
(3) съвкупна обществена икотехномика* (joint social ecotechnomy) [същото като джоинтсоциикотехномика* (jointsociecotechnomy)] и съвкупностна обществена икотехномика* (totalitic social ecotechnomy) [същото като
тотисоциикотехномика* (totisociecotechnomy)].
II. Ингредиентната консистентна икотехномическа съставност*
(ingrediental consistent ecotechnomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна общностна икотехномическа обхватност, ингредиентна субстатциална икотехномическа обхватност и ингредиентна консистентна икотехномическа композитност* (ingrediental consistent ecotechnomic compositness)
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(общностната икотехномическа обхватност, субстанциалната икотехномическа
обхватност и консистентната икотехномическа композитност са разновидности на консистентната икотехномическа съставност). Понятията за икотехномически предмет (това се отнася и за икотехномическите ингредиенти), които
възникват при ингредиентната консистентна икотехномическа съставност, са
показани във фиг. 3. Това е първично прилагане на ингредиентната консистентна икотехномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна консистентна икотехномическа съставност* (primary ingrediental consistent
ecotechnomic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий,
т.е. на органическата ингредиентна консистентна икотехномическа съставност* (organic ingrediental consistent ecotechnomic compoundness), е показано във фиг. 4.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Първична ингредиентна субстанциална
икотехномическа обхватност

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

Еднороден
икофорномически
предмет

Разнороден икотехномически
предмет

Всеобщ
икотехномически предмет

Първична
ингредиентна
консистентна
икотехномическа
композитност

Еднороден
отделен
икотехном
ически
предмет

Еднороден
секторен
икотехном
ически
предмет

Еднороден
обществен
икотехномически
предмет

Разнороден
отделен
икотехномически
предмет

Разнороден
секторен
икотехномически
предмет

Разнороден обществен икотехномически
предмет

Всеобщ
отделен
икотехномически
предмет

Всеобщ
секторен
икотехномически
предмет

Всеобщ
обществен
икотехномически
предмет

Отделен
икотехномически предмет

Секторен
икотехномически предмет

Обществен икотехномически
предмет

Първична ингредиентна общностна
икотехномическа обхватност

Фиг. 3. Първична ингредиентна консистентна икотехномическа съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Органическа ингредиентна субстанциална
икотехномическа обхватност

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

Еднородна
икотехномика

Еднородна
отделна
икотехномика

Еднородна
секторна
икотехномика

Еднородна
обществена икотехномика

Разнородна
икотехномика

Разнородна отделна икотехномика

Разнородна секторна икотехномика

Разнородна обществена
икотехномика

Всеобща
икотехномика

Всеобща
отделна
икотехномика

Всеобща
секторна
икотехномика

Всеобща
обществена икотехномика

Отделна
икотехномика

Секторна
икотехномика

Обществена
икотехномика

Органическа
ингредиентна
консистентна
икотехномическа
композитност

Органическа ингредиентна общностна
икотехномическа обхватност

Фиг. 4. Органическа ингредиентна консистентна икотехномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната общностна
икотехномическа обхватност и ингредиентната субстанциална икотехномическа обхватност, т.е. при първичната ингредиентна консистентна икотехномическа композитност* (primary ingrediental consistent ecotechnomic
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------compositness), се конституират следните разновидности на икотехномическия
предмет:
(1) за отделния икотехномически предмет – еднороден отделен икотехномически предмет* (homogeneous single ecotechnomic thing) [същото като
икотехномически хомосингълпредмет* (ecotechnomic homosinglething)] {в
т.ч. еднороден индивидуален икотехномически предмет* (homogeneous
individual ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хомоиндипредмет* (ecotechnomic homosinglething)], еднороден фирмен икотехномически предмет* (homogeneous firm ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хомофирмпредмет* (ecotechnomic homofirmthing)] и еднороден
отраслови икотехномически предмет* (homogeneous bransh ecotechnomic
thing) [същото като икотехномически хомобраншпредмет* (ecotechnomic
homobranshthing)]}, разнороден отделен икотехномически предмет*
(heterogeneous single ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хетеросингълпредмет* (ecotechnomic heterosinglething)] {в т.ч. разнороден индивидуален
икотехномически
предмет*
(heterogeneous
individual
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хетероиндипредмет*
(ecotechnomic heterosinglething)], разнороден фирмен икотехномически
предмет* (heterogeneous firm ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хетерофирмпредмет* (ecotechnomic heterofirmthing)] и разнороден
отраслови икотехномически предмет* (heterogeneous bransh ecotechnomic
thing) [същото като икотехномически хетеробраншпредмет* (ecotechnomic
heterobranshthing)]} и всеобщ отделен икотехномически предмет* (general
single ecotechnomic thing) [същото като икотехномически дженисингълпредмет* (ecotechnomic genisinglething)] {в т.ч. всеобщ индивидуален икотехномически предмет* (general individual ecotechnomic thing) [същото като
икотехномически дженииндипредмет* (ecotechnomic genisinglething)], всеобщ фирмен икотехномически предмет* (general firm ecotechnomic thing)
[същото като икотехномически дженифирмпредмет* (ecotechnomic genifirmthing)] и всеобщ отраслови икотехномически предмет* (general bransh
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически дженибраншпредмет*
(ecotechnomic genibranshthing)]};
(2) за секторния икотехномически предмет – еднороден секторен икотехномически предмет* (homogeneous sector ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хомосектипредмет* (ecotechnomic homosectithing)],
разнороден секторен икотехномически предмет* (heterogeneous sector
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хeтеросектипредмет*
55

1149

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(ecotechnomic heterosectithing)] и всеобщ секторен икотехномически предмет* (general sector ecotechnomic thing) [същото като икотехномически дженисектипредмет* (ecotechnomic genisectithing)];
(3) за обществения икотехномически предмет – еднороден обществен
икотехномически предмет* (homogeneous social ecotechnomic thing) [същото
като икотехномически хомосоципредмет* (ecotechnomic homosocithing)],
разнороден обществен икотехномически предмет* (heterogeneous social
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хeтеросоципредмет*
(ecotechnomic heterosocithing)] и всеобщ обществен икотехномически предмет* (general social ecotechnomic thing) [същото като икотехномически дженисоципредмет* (ecotechnomic genisocithing)].
Като икотехномически връзки в горепосочените икотехномически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: еднородни отделни
икотехномически ингредиенти* (homogeneous single ecotechnomic
ingredients), разнородни отделни икотехномически ингредиенти*
(heterogeneous single ecotechnomic ingredients) и всеобщи отделни икотехномически ингредиенти* (general single ecotechnomic ingredients); еднородни
секторни икотехномически ингредиенти* (homogeneous sector ecotechnomic
ingredients), разнородни секторни икотехномически ингредиенти*
(heterogeneous sector ecotechnomic ingredients) и всеобщи секторни икотехномически ингредиенти* (general sector ecotechnomic ingredients); еднородни
обществени икотехномически ингредиенти* (homogeneous social
ecotechnomic ingredients), разнородни обществени икотехномически ингредиенти* (heterogeneous social ecotechnomic ingredients) и всеобщи обществени икотехномически ингредиенти* (general social ecotechnomic ingredients).
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната общностна
икотехномическа обхватност и ингредиентната субстанциална икотехномическа обхватност, т.е. при органическата ингредиентна консистентна икотехномическа композитност* (organic ingrediental consistent ecotechnomic
compositness), се конституират следните разновидности на икотехномиката:
(1) за отделната икотехномика – еднородна отделна икотехномика*
(homogeneous single ecotechnomy) [същото като хомосингъликотехномика*
(homosingleecotechnomy)] {в т.ч. еднородна индивидуална икотехномика*
(homogeneous individual ecotechnomy) [същото като хомоиндиикотехномика*
(homosingleecotechnomy)], еднородна фирмена икотехномика* (homogeneous
firm ecotechnomy) [същото като хомофирмикотехномика* (homofirmecotechnomy)] и еднородна отраслова икотехномика* (homogeneous bransh
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomy) [същото като хомобраншикотехномика* (homobranshecotechnomy)]}, разнородна отделна икотехномика* (heterogeneous single
ecotechnomy) [същото като хетеросингъликотехномика* (heterosingleecotechnomy)] {в т.ч. разнородна индивидуална икотехномика* (heterogeneous
individual ecotechnomy) [същото като хетероиндиикотехномика* (heterosingleecotechnomy)], разнородна фирмена икотехномика* (heterogeneous firm
ecotechnomy) [същото като хетерофирмикотехномика* (heterofirmecotechnomy)] и разнородна отраслова икотехномика* (heterogeneous bransh
ecotechnomy) [същото като хетеробраншикотехномика* (heterobranshecotechnomy)]} и всеобща отделна икотехномика* (general single
ecotechnomy) [същото като дженисингъликотехномика* (genisingleecotechnomy)] {в т.ч. всеобща индивидуална икотехномика* (general individual
ecotechnomy) [същото като дженииндиикотехномика* (genisingleecotechnomy)], всеобща фирмена икотехномика* (general firm ecotechnomy) [същото
като дженифирмикотехномика* (genifirmecotechnomy)] и всеобща отраслова икотехномика* (general bransh ecotechnomy) [същото като дженибраншикотехномика* (genibranshecotechnomy)]};
(2) за секторната икотехномика – еднородна секторна икотехномика*
(homogeneous sector ecotechnomy) [същото като хомосектиикотехномика*
(homosectiecotechnomy)],
разнородна
секторна
икотехномика*
(heterogeneous sector ecotechnomy) [същото като хeтеросектиикотехномика*
(heterosectiecotechnomy)] и всеобща секторана икотехномика* (general sector
ecotechnomy) [същото като дженисектиикотехномика* (genisectiecotechnomy)];
(3) за обществената икотехномика – еднородна обществена икотехномика* (homogeneous social ecotechnomy) [същото като хомосоциикотехномика* (homosociecotechnomy)], разнородна обществена икотехномика*
(heterogeneous social ecotechnomy) [същото като хeтеросоциикотехномика*
(heterosociecotechnomy)] и всеобща обществена икотехномика* (general social ecotechnomy) [същото като дженисоциикотехномика* (genisociecotechnomy)].
III. Ингредиентната субстанциална икотехномическа съставност*
(ingrediental substantial ecotechnomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна субстанциална икотехномическа обхватност, ингредиентна икотехномическа общностност и ингредиентна субстанциална икотехномическа
композитност* (ingrediental substantial ecotechnomic compositness) (субстан57
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------циалната икотехномическа обхватност, икотехномическата общностност и
субстанциалната икотехномическа композитност са разновидности на субстанциалната икотехномическа съставност). Понятията за икотехномическия
предмет (това се отнася и за икотехномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната субстанциална икотехномическа съставност, са показани във фиг. 5. Това е първично прилагане на ингредиентната субстанциална икотехномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна субстанциална икотехномическа съставност* (primary ingrediental substantial
ecotechnomic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий,
т.е. на органическата ингредиентна субстанциална икотехномическа съставност* (organic ingrediental substantial ecotechnomic compoundness compoundness), е показано във фиг. 6.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Първична ингредиентна субстанциална
икотехномическа обхватност

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

Еднороден икотехномически
предмет

Разнороден икотехномически
предмет

Всеобщ
икотехномически
предмет

Първична
ингредиентна
субстанциална
икотехномическа
композитност

Еднороден
съвкупен
икотехномически
предмет

Еднороден
съвкупностен икотехномически предмет

Разнороен
съвкупен
икотехномически
предмет

Разнороден съвкупностен икотехномически
предмет

Всеобщ
съвкупен
икотехномически
предмет

Всеобщ
съвкупностин икотехномически предмет

Съвкупен
икотехномически предмет

Съвкупностен
икотехномически
предмет

Първична ингредиентна
икотехномическа общностност

Фиг. 5. Първична ингредиентна субстанциална икотехномическа съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Органическа ингредиентна субстанциална
икотехномическа обхватност

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

Еднородна
икотехномика

Еднородна
съвкупна
икотехномика

Еднородна
съвкупностна
икотехномика

Разнородна
икотехномика

Разнородна
съвкупна
икотехномика

Разнородна съвкупностна
икотехномика

Всеобща
родна
икотехномика

Всеобща
съвкупна
икотехномика

Всеобщасъвкупностна
икотехномика

Съвкупна
икотехномика

Съвкупностна
икотехномика

Органическа
ингредиентна
субстанциална
икотехномическа
композитност

Органическа ингредиентна
икотехномическа общностност

Фиг. 6. Органическа ингредиентна субстанциална икотехномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икотехномическа общностност и ингредиентната субстанциална икотехномическа обхватност, т.е. при първичната ингредиентна субстанциална икотехномическа
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------композитност* (primary ingrediental substantial ecotechnomic compositness), се
конституират следните разновидности на икотехномическия предмет:
(1) за еднородния икотехномически предмет – еднороден съвкупен икотехномически предмет* (homogeneous joint ecotechnomic thing) [същото като
икотехномически хомоджоинтпредмет* (ecotechnomic homojointthing)] и
еднороден съвкупностен икотехномически предмет* (homogeneous totalitic
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хомототипредмет*
(ecotechnomic homototithing)];
(2) за разнородния икотехномически предмет – разнороден съвкупен
икотехномически предмет* (heterogeneous joint ecotechnomic thing) [същото
като икотехномически хетероджоинтпредмет* (ecotechnomic heterojointthing)] и разнороден съвкупностен икотехномически предмет*
(heterogeneous totalitic ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хетерототипредмет* (ecotechnomic heterototithing)];
(3) за всеобщия икотехномически предмет – всеобщ съвкупен икотехномически предмет* (general joint ecotechnomic thing) [същото като икотехномически джениджоинтпредмет* (ecotechnomic genijointthing)] и всеобщ
съвкупностен икотехномически предмет* (general totalitic ecotechnomic
thing) [същото като икотехномически дженитотипредмет* (ecotechnomic
genitotithing)].
Като икотехномически връзки в горепосочените икотехномически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: еднородни съвкупни
икотехномически ингредиенти* (homogeneous joint ecotechnomic ingredients)
и еднородни съвкупностни икотехномически ингредиенти* (homogeneous
totalitic ecotechnomic ingredients); разнородни съвкупни икотехномически ингредиенти* (heterogeneous joint ecotechnomic ingredients) и разнородни съвкупностни икотехномически ингредиенти* (heterogeneous totalitic
ecotechnomic ingredients); всеобщи съвкупни икотехномически ингредиенти*
(general joint ecotechnomic ingredients) и (б) всеобщи съвкупностни икотехномически ингредиенти* (general totalitic ecotechnomic ingredients).
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната икотехномическа общностност и ингредиентната субстанциална икотехномическа обхватност, т.е. при органическата ингредиентна субстанциална икотехномическа композитност* (organic ingrediental substantial ecotechnomic compositness), се конституират следните разновидности на икотехномиката:
(1) за еднородната икотехномика – еднородна съвкупна икотехномика*
(homogeneous joint ecotechnomy) [същото като хомоджоинтикотехномика*
61
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(homojointecotechnomy)] и еднородна съвкупностна икотехномика*
(homogeneous totalitic ecotechnomy) [същото като хомототиикотехномика*
(homototiecotechnomy)];
(2) за разнородната икотехномика – разнородна съвкупна икотехномика* (heterogeneous joint ecotechnomy) [същото като хетероджоинтикотехномика* (heterojointecotechnomy)] и разнородна съвкупностна икотехномика*
(heterogeneous totalitic ecotechnomy) [същото като хетерототиикотехномика* (ecotechnomic heterototiecotechnomy)];
(3) за всеобщата икотехномика – всеобща съвкупна икотехномика*
(general joint ecotechnomy) [същото като джениджоинтикотехномика* (genijointecotechnomy)] и всеобща съвкупностна икотехномика* (general totalitic
ecotechnomy)
[същото
като
дженитотиикотехномика*
(genitotiecotechnomy)].
IV. Ингредиентната обхватностна икотехномическа съставност*
(ingrediental rangeness ecotechnomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна икотехномическа обхватност, ингредиентна икотехномическа общностност и ингредиентна обхватностна икотехномическа композитност* (ingrediental rangeness ecotechnomic compositness) (икотехномическата
обхватност, икотехномическата общностност и обхватностната икотехномическа композитност са разновидности на обхватностната икотехномическа
съставност). Понятията за икотехномически предмет (това се отнася и за икотехномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната обхватностна икотехномическа съставност, са показани във фиг. 7. Това е първично
прилагане на ингредиентната обхватностна икотехномическа съставност, т.е.
на първичната ингредиентна обхватностна икотехномическа съставност* (primary ingrediental rangeness ecotechnomic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна
обхватностна икотехномическа съставност* (organic ingrediental rangeness
ecotechnomic compoundness), е показано във фиг. 8.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Първична ингредиентна икотехномическа
обхватност

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

Частен
икотехномически
предмет

Съвкупен
частен икотехномически
предмет

Съвкупностен частен
икотехномически
предмет

Групов
икотехномически
предмет

Съвкупен
групов икотехномически
предмет

Съвкупностен групов
икотехномически
предмет

Всеобхватен
икотехномически
предмет

Съвкупен
всеобхватен икотехномически
предмет

Съвкупностен всеобхватен икотехномически предмет

Съвкупен
икотехномически предмет

Съвкупностен
икотехномически
предмет

Първична
ингредиентна
обхватностна
икотехномическа
композитност

Първична ингредиентна
икотехномическа общностност

Фиг. 7. Първична ингредиентна обхватностна икотехномическа съставност

63

1157

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Органическа ингредиентна икотехномическа
обхватност

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

Частна
икотехномика

Съвкупна
частна
икотехномика

Съвкупностна
частна
икотехномика

Групова
икотехномика

Съвкупна
групова
икотехномика

Съвкупностна
групова
икотехномика

Всеобхватна
икотехномика

Съвкупна
всеобхватна
икотехномика

Съвкупностна
всеобхватна икотехномика

Съвкупна
икотехномика

Съвкупностна
икотехномика

Органическа
ингредиентна
обхватностна
икотехномическа
композитност

Органическа ингредиентна
икотехномическа общностност

Фиг. 8. Органическа ингредиентна обхватностна икотехномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната субстанциална икотехномическа обхватност, ингредиентната общностна икотехномическа
обхватност (първите две са разновидности на ингредиентната икотехномичес64
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка обхватност) и ингредиентната икотехномическа общностност, т.е. при първичната ингредиентна обхватностна икотехномическа композитност*
(primary ingrediental rangeness ecotechnomic compositness), се конституират
следните субстанциални разновидности на икотехномическия предмет:
(1) за еднородния отделен икотехномически предмет –
(а) еднороден съвкупен отделен икотехномически предмет*
(homogeneous joint single ecotechnomic thing) [същото като икотехномически
хомоджоинтсингълпредмет* (ecotechnomic homojointsinglething)], което е
същото като съвкупен частен икотехномически предмет* (joint particular
ecotechnomic thing) и като частностопански икотехномически предмет*
(part-ecotechnomic thing) {в т.ч. (α) еднороден съвкупен индивидуален икотехномически предмет* (homogeneous joint individual ecotechnomic thing)
[същото като икотехномически хомоджоинтиндипредмет* (ecotechnomic
homojointindithing)], (β) еднороден съвкупен фирмен икотехномически предмет* (homogeneous joint firm ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хомоджоинтфирмпредмет* (ecotechnomic homojointfirmthing)] и (γ)
еднороден съвкупен отраслови икотехномически предмет* (homogeneous
joint branch ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хомоджоинтбраншпредмет* (ecotechnomic homojointbranchthing)]};
(б) еднороден съвкупностен отделен икотехномически предмет*
(homogeneous totalitic single ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хомототисингълпредмет* (ecotechnomic homototisinglething)], което е
същото като съвкупностен частен икотехномически предмет* (totalitic
particular ecotechnomic thing) {в т.ч. (α) еднороден съвкупностен индивидуален икотехномически предмет* (homogeneous totalitic individual
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хомототииндипредмет*
(ecotechnomic homototiindithing)], (β) еднороден съвкупностен фирмен икотехномически предмет* (homogeneous totalitic firm ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хомототифирмпредмет* (ecotechnomic homototifirmthing)] и (γ) еднороден съвкупностен отраслови икотехномически
предмет* (homogeneous totalitic branch ecotechnomic thing) [същото като икотехномически
хомототибраншпредмет*
(ecotechnomic
homototibranchthing)]}, като (а) и (б) са разновидности на частния икотехномически предмет;
(2) за еднородния секторен икотехномически предмет – (а) еднороден
съвкупен секторен икотехномически предмет* (homogeneous joint sector
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хомоджоинтсектип65
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------редмет* (ecotechnomic homojointsectithing)] и (б) еднороден съвкупностен
секторен икотехномически предмет* (homogeneous totalitic sector
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хомототисектипредмет* (ecotechnomic homototisectithing)];
(3) за еднородния обществен икотехномически предмет – (а) еднороден
съвкупен обществен икотехномически предмет* (homogeneous joint social
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хомоджоинтсоципредмет* (ecotechnomic homojointsocithing)] и (б) еднороден съвкупностен
обществен икотехномически предмет* (homogeneous totalitic social
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хомототисоципредмет*
(ecotechnomic homototisocithing)];
(4) за разнородния отделен икотехномически предмет –
(а) разнороден съвкупен отделен икотехномически предмет*
(heterogeneous joint single ecotechnomic thing) [същото като икотехномически
хетероджоинтсингълпредмет* (ecotechnomic heterojointsinglething)] {в т.ч.
(α) разнороден съвкупен индивидуален икотехномически предмет*
(heterogeneous joint individual ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хетероджоинтиндипредмет* (ecotechnomic heterojointindithing)], (β)
разнороден съвкупен фирмен икотехномически предмет* (heterogeneous
joint firm ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хетероджоинтфирмпредмет* (ecotechnomic heterojointfirmthing)] и (γ) разнороден съвкупен отраслови икотехномически предмет* (heterogeneous joint branch
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хетероджоинтбранш
предмет* (ecotechnomic heterojointbranchthing)]};
(б) разнороден съвкупностен отделен икотехномически предмет*
(heterogeneous totalitic single ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хетерототисингълпредмет* (ecotechnomic heterototisinglething)] {в
т.ч. (α) разнороден съвкупностен индивидуален икотехномически предмет*
(heterogeneous totalitic individual ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хетерототииндипредмет* (ecotechnomic heterototiindithing)], (β)
разнороден
съвкупностен
фирмен
икотехномически
предмет*
(heterogeneous totalitic firm ecotechnomic thing) [същото като икотехномически
хетерототифирмпредмет* (ecotechnomic heterototifirmthing)] и (γ) разнороден съвкупностен отраслови икотехномически предмет* (heterogeneous
totalitic branch ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хетерототибраншпредмет* (ecotechnomic heterototibranchthing)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(5) за разнородния секторен икотехномически предмет – (а) разнороден
съвкупен секторен икотехномически предмет* (heterogeneous joint sector
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хетероджоинтсектипредмет* (ecotechnomic heterojointsectithing)], което е същото като съвкупен
групов икотехномически предмет* (joint group ecotechnomic thing) и като
груповостопански икотехномически предмет* (group-ecotechnomic thing), и
(б) разнороден съвкупностен секторен икотехномически предмет*
(heterogeneous totalitic sector ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хетерототисектипредмет* (ecotechnomic heterototisectithing)], което е
същото като съвкупностен групов икотехномически предмет* (totalitic group
ecotechnomic thing), като (а) и (б) са разновидности на груповия икотехномически предмет;
(6) за разнородния обществен икотехномически предмет – (а) разнороден
съвкупен обществен икотехномически предмет* (heterogeneous joint social
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хетероджоинтсоципредмет* (ecotechnomic heterojointsocithing)] и (б) разнороден съвкупностен
обществен икотехномически предмет* (heterogeneous totalitic social
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически хетерототисоципредмет* (ecotechnomic heterototisocithing)];
(7) за всеобщия отделен икотехномически предмет –
(а) всеобщ съвкупен отделен икотехномически предмет* (general joint
single ecotechnomic thing) [същото като икотехномически джениджоинтсингълпредмет* (ecotechnomic genijointsinglething)] {в т.ч. (α) всеобщ съвкупен индивидуален икотехномически предмет* (general joint individual
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически джениджоинтиндипредмет* (ecotechnomic genijointindithing)], (β) всеобщ съвкупен фирмен икотехномически предмет* (general joint firm ecotechnomic thing) [същото като
икотехномически
джениджоинтфирмпредмет*
(ecotechnomic
genijointfirmthing)] и (γ) всеобщ съвкупен отраслови икотехномически предмет* (general joint branch ecotechnomic thing) [същото като икотехномически
джениджоинтбранш предмет* (ecotechnomic genijointbranchthing)]};
(б) всеобщ съвкупностен отделен икотехномически предмет* (general
totalitic single ecotechnomic thing) [същото като икотехномически дженитотисингълпредмет* (ecotechnomic genitotisinglething)] {в т.ч. (α) всеобщ съвкупностен индивидуален икотехномически предмет* (general totalitic individual ecotechnomic thing) [същото като икотехномически дженитотииндипредмет* (ecotechnomic genitotiindithing)], (β) всеобщ съвкупностен фир67
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мен икотехномически предмет* (general totalitic firm ecotechnomic thing)
[същото като икотехномически дженитотифирмпредмет* (ecotechnomic
genitotifirmthing)] и (γ) всеобщ съвкупностен отраслови икотехномически
предмет* (general totalitic branch ecotechnomic thing) [същото като икотехномически дженитотибраншпредмет* (ecotechnomic genitotibranchthing)]};
(8) за всеобщия секторен икотехномически предмет – (а) всеобщ съвкупен
секторен икотехномически предмет* (general joint sector ecotechnomic thing)
[същото
като
икотехномически
джениджоинтсектипредмет*
(ecotechnomic genijointsectithing)] и (б) всеобщ съвкупностен секторен икотехномически предмет* (general totalitic sector ecotechnomic thing) [същото
като икотехномически дженитотисектипредмет* (ecotechnomic genitotisectithing)];
(9) за всеобщия обществен икотехномически предмет – (а) всеобщ съвкупен обществен икотехномически предмет* (general joint social ecotechnomic
thing) [същото като икотехномически джениджоинтсоципредмет*
(ecotechnomic genijointsocithing)], което е същото като съвкупен всеобхватен
икотехномически предмет (joint comprehensive ecotechnomic thing) и като
народностопански икотехномически предмет* (all-ecotechnomic thing), и (б)
всеобщ съвкупностен обществен икотехномически предмет* (general
totalitic social ecotechnomic thing) [същото като икотехномически дженитотисоципредмет* (ecotechnomic genitotisocithing)], което е същото като съвкупностен всеобхватен икотехномически предмет* (totalitic comprehensive
ecotechnomic thing), като (а) и (б) са разновидности на всеобхватния икотехномически предмет.
В горепосочените икотехномически предмети частично или изцяло се
възпроизвеждат, съответно, следните икотехномически ингредиенти в качеството им на икотехномически връзки:
(1) за еднородния отделен икотехномически предмет – (а) еднородни съвкупни отделни икотехномически ингредиенти* (homogeneous joint single
ecotechnomic ingredients), което е същото като съвкупни частни икотехномически ингредиенти* (joint particular ecotechnomic ingredients) и като частностопански
икотехномически
ингредиенти*
(part-ecotechnomic
ingredients), и (б) еднородни съвкупностни отделни икотехномическа ингредиенти* (homogeneous totalitic single ecotechnomic ingredients), което е същото като съвкупностни частни икотехномически ингредиенти* (totalitic
particular ecotechnomic ingredients), като (а) и (б) са разновидности на частните
икотехномически ингредиенти;
68
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) за еднородния секторен икотехномически предмет – (а) еднородни съвкупни секторни икотехномически ингредиенти* (homogeneous joint sector
ecotechnomic ingredients) и (б) еднородни съвкупностни секторни икотехномически ингредиенти* (homogeneous totalitic sector ecotechnomic
ingredients);
(3) за еднородния обществен икотехномически предмет – (а) еднородни
съвкупни обществени икотехномически ингредиенти* (homogeneous joint
social ecotechnomic ingredients) и (б) еднородни съвкупностни обществени
икотехномически ингредиенти* (homogeneous totalitic social ecotechnomic
ingredients);
(4) за разнородния отделен икотехномически предмет – (а) разнородни
съвкупни отделни икотехномически ингредиенти* (heterogeneous joint
single ecotechnomic ingredients) и (б) разнородни съвкупностни отделни икотехномически ингредиенти* (heterogeneous totalitic single ecotechnomic
ingredients);
(5) за разнородния секторен икотехномически предмет – (а) разнородни
съвкупни секторни икотехномически ингредиенти* (heterogeneous joint
sector ecotechnomic ingredients), което е същото като съвкупни групови икотехномически ингредиенти* (joint group ecotechnomic ingredients) и като груповостопански икотехномически ингредиенти* (group-ecotechnomic
ingredients), и (б) разнородни съвкупностни секторни икотехномически ингредиенти* (heterogeneous totalitic sector ecotechnomic ingredients), което е същото като съвкупностни групови икотехномически ингредиенти* (totalitic
group ecotechnomic ingredients), като (а) и (б) са разновидности на груповите
икотехномически ингредиенти;
(6) за разнородния обществен икотехномическа предмет – (а) разнородни
съвкупни обществени икотехномически ингредиенти* (heterogeneous joint
social ecotechnomic ingredients) и (б) разнородни съвкупностни обществени
икотехномически ингредиенти* (heterogeneous totalitic social ecotechnomic
ingredients);
(7) за всеобщия отделен икотехномически предмет – (а) всеобщи съвкупни отделни икотехномически ингредиенти* (general joint single
ecotechnomic ingredients) и (б) всеобщи съвкупностни отделни икотехномически ингредиенти* (general totalitic single ecotechnomic ingredients);
(8) за всеобщия секторен икотехномически предмет – (а) всеобщи съвкупни секторни икотехномически ингредиенти* (general joint sector
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic ingredients) и (б) всеобщи съвкупностни секторни икотехномически ингредиенти* (general totalitic sector ecotechnomic ingredients);
(9) за всеобщия обществен икотехномически предмет – (а) всеобщи
съвкупни обществени икотехномически ингредиенти* (general joint social
ecotechnomic ingredients), което е същото като съвкупни всеобхватни икотехномически ингредиенти (joint comprehensive ecotechnomic ingredients) и като
народностопански икотехномически ингредиенти* (all-ecotechnomic
ingredients), и (б) всеобщи съвкупностни обществени икотехномически ингредиенти* (general totalitic social ecotechnomic ingredients), което е същото
като съвкупностни всеобхватни икотехномически ингредиенти* (totalitic
comprehensive ecotechnomic ingredients), като (а) и (б) са разновидности на всеобхватните икотехномически ингредиенти.
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната субстанциална икотехномическа обхватност, ингредиентната общностна икотехномическа обхватност (първите две са разновидности на ингредиентната икотехномическа обхватност) и ингредиентната икотехномическа общностност, т.е. при
органическата ингредиентна обхватностна икотехномическа композитност* (organic ingrediental rangeness ecotechnomic compositness), се конституират следните органически разновидности на икотехномиката:
(1) за еднородната отделна икотехномика –
(а) еднородна съвкупна отделна икотехномика* (homogeneous joint
single ecotechnomy) [същото като хомоджоинтсингъликотехномика*
(homojointsingleecotechnomy)], което е същото като съвкупна частна икотехномика* (joint particular ecotechnomy) и като частностопанска икотехномика* (part-ecotechnomy) {в т.ч. (α) еднородна съвкупна индивидуална икотехномика* (homogeneous joint individual ecotechnomy) [същото като хомоджоинтиндиикотехномика* (homojointindiecotechnomy)], (β) еднородна съвкупна фирмена икотехномика* (homogeneous joint firm ecotechnomy) [същото
като хомоджоинтфирмикотехномика* (homojointfirmecotechnomy)] и (γ)
еднородна съвкупна отраслова икотехномика* (homogeneous joint branch
ecotechnomy) [същото като хомоджоинтбраншикотехномика* (homojointbranchecotechnomy)]};
(б) еднородна съвкупностна отделна икотехномика* (homogeneous
totalitic single ecotechnomy) [същото като хомототисингъликотехномика*
(homototisingleecotechnomy)], което е същото като съвкупностна частна
икотехномика* (totalitic particular ecotechnomy) {в т.ч. (α) еднородна съвкупностна индивидуална икотехномика* (homogeneous totalitic individual
70
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomy)
[същото
като
хомототииндиикотехномика*
(homototiindiecotechnomy)], (β) еднородна съвкупностна фирмена икотехномика* (homogeneous totalitic firm ecotechnomy) [същото като хомототифирмикотехномика* (homototifirmecotechnomy)] и (γ) еднородна съвкупностна
отраслова икотехномика* (homogeneous totalitic branch ecotechnomy) [същото като хомототибраншикотехномика* (homototibranchecotechnomy)]}, като
(а) и (б) са разновидности на частния икотехномика;
(2) за еднородната секторна икотехномика – (а) еднородна съвкупна секторна икотехномика* (homogeneous joint sector ecotechnomy) [същото като
хомоджоинтсектиикотехномика* (homojointsectiecotechnomy)] и (б) еднородна съвкупностна секторна икотехномика* (homogeneous totalitic sector
ecotechnomy) [същото като хомототисектиикотехномика* ( homototisectiecotechnomy)];
(3) за еднородната обществена икотехномика – (а) еднородна съвкупна
обществена икотехномика* (homogeneous joint social ecotechnomy) [същото
като хомоджоинтсоциикотехномика* (homojointsociecotechnomy)] и (б)
еднородна съвкупностна обществена икотехномика* (homogeneous totalitic
social ecotechnomy) [същото като хомототисоциикотехномика* (homototisociecotechnomy)];
(4) за разнородната отделна икотехномика –
(а) разнородна съвкупна отделна икотехномика* (heterogeneous joint
single ecotechnomy) [същото като хетероджоинтсингъликотехномика*
heterojointsingleecotechnomy)] {в т.ч. (α) разнородна съвкупна индивидуална
икотехномика* (heterogeneous joint individual ecotechnomy) [същото като хетероджоинтиндиикотехномика* (heterojointindiecotechnomy)], (β) разнородна съвкупна фирмена икотехномика* (heterogeneous joint firm
ecotechnomy) [същото като хетероджоинтфирмикотехномика* (heterojointfirmecotechnomy)] и (γ) разнородна съвкупна отраслова икотехномика*
(heterogeneous joint branch ecotechnomy) [същото като хетероджоинтбраншикотехномика* (heterojointbranchecotechnomy)]};
(б) разнородна съвкупностна отделна икотехномика* (heterogeneous
totalitic single ecotechnomy) [същото като хетерототисингъликотехномика*
(heterototisingleecotechnomy)] {в т.ч. (α) разнородна съвкупностна индивидуална икотехномика* (heterogeneous totalitic individual ecotechnomy) [същото
като хетерототииндиикотехномика* (heterototiindiecotechnomy)], (β) разнородна съвкупностна фирмена икотехномика* (heterogeneous totalitic firm
ecotechnomy)
[същото
като
хетерототифирмикотехномика*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(heterototifirmecotechnomy)] и (γ) разнородна съвкупностна отраслова икотехномика* (heterogeneous totalitic branch ecotechnomy) [същото като хетерототибраншикотехномика* (heterototibranchecotechnomy)]};
(5) за разнородната секторна икотехномика – (а) разнородна съвкупна
секторна икотехномика* (heterogeneous joint sector ecotechnomy) [същото
като хетероджоинтсектиикотехномика* (heterojointsectiecotechnomy)], което е същото като съвкупна групова икотехномика* (joint group ecotechnomy)
и като груповостопанска икотехномика* (group-ecotechnomy), и (б) разнородна съвкупностна секторна икотехномика* (heterogeneous totalitic sector
ecotechnomy)
[същото
като
хетерототисектиикотехномика*
(heterototisectiecotechnomy)], което е същото като съвкупностна групова икотехномика* (totalitic group ecotechnomy), като (а) и (б) са разновидности на
груповата икотехномика;
(6) за разнородната обществена икотехномика – (а) разнородна съвкупна
обществена икотехномика* (heterogeneous joint social ecotechnomy) [същото
като хетероджоинтсоциикотехномика* (heterojointsociecotechnomy)] и (б)
разнородна съвкупностна обществна икотехномика* (heterogeneous totalitic
social ecotechnomy) [същото като хетерототисоциикотехномика*
(heterototisociecotechnomy)];
(7) за всеобщата отделна икотехномика –
(а) всеобща съвкупна отделна икотехномика* (general joint single
ecotechnomy)
[същото
като
джениджоинтсингъликотехномика*
(genijointsingleecotechnomy)] {в т.ч. (α) всеобща съвкупна индивидуална икотехномика* (general joint individual ecotechnomy) [същото като джениджоинтиндиикотехномика* (genijointindiecotechnomy)], (β) всеобща съвкупна
фирмена икотехномика* (general joint firm ecotechnomy) [същото като джениджоинтфирмикотехномика* (genijointfirmecotechnomy)] и (γ) всеобща
съвкупна отраслова икотехномика* (general joint branch ecotechnomy) [същото като джениджоинтбраншикотехномика* (genijointbranchecotechnomy)]};
(б) всеобща съвкупностна отделна икотехномика* (general totalitic
single ecotechnomy) [същото като дженитотисингъликотехномика*
(genitotisingleecotechnomy)] {в т.ч. (α) всеобща съвкупностна индивидуална
икотехномика* (general totalitic individual ecotechnomy) [същото като дженитотииндиикотехномика* (genitotiindiecotechnomy)], (β) всеобща съвкупностна фирмена икотехномика* (general totalitic firm ecotechnomy) [същото
като дженитотифирмикотехномика* (genitotifirmecotechnomy)] и (γ) всеобща съвкупностна отраслова икотехномика* (general totalitic branch
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomy) [същото като дженитотибраншикотехномика* (genitotibranchecotechnomy)]};
(8) за всеобщата секторна икотехномика – (а) всеобща съвкупна секторна
икотехномика* (general joint sector ecotechnomy) [същото като джениджоинтсектиикотехномика* (genijointsectiecotechnomy)] и (б) всеобща съвкупностна секторена икотехномика* (general totalitic sector ecotechnomy) [същото като дженитотисектиикотехномика* (genitotisectiecotechnomy)];
(9) за всеобщата обществена икотехномика – (а) всеобща съвкупна обществена икотехномика* (general joint social ecotechnomy) [същото като
джениджоинтсоциикотехномика* (genijointsociecotechnomy)], което е същото като съвкупна всеобхватна икотехномика (joint comprehensive
ecotechnomy) и като народностопанса икотехномика* (all-ecotechnomy), и
(б) всеобща съвкупностна обществена икотехномика* (general totalitic
social ecotechnomy) [същото като дженитотисоциикотехномика* (genitotisociecotechnomy)], което е същото като съвкупностна всеобхватна икотехномика* (totalitic comprehensive ecotechnomy), като (а) и (б) са разновидности
на всеобхватната икотехномика.
V. Ингредиентната икотехномическа съставност* (ingrediental
ecotechnomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна икотехномическа общностност, ингредиентна икотехномическа субстанциалност и ингредиентна икотехномическа композантност* (ingrediental ecotechnomic composantness) (икотехномическата общностност, икотехномическата субстанциалност и икотехномическата композантност са разновидности на икотехномическата съставност). Понятията за икотехномическа предмет (това се отнася и
за икотехномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната икотехномическа съставност, са показани във фиг. 9. Това е първично прилагане
на ингредиентната икотехномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна икотехномическа съставност* (primary ingrediental ecotechnomic
compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна икотехномическа съставност* (organic
ingrediental ecotechnomic compoundness), е показано във фиг. 10.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Първична ингредиентна икотехномическа субстанциалност

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

Агрегатен икотехномически
предмет

Множествен
икотехномически
предмет

Първична
ингредиентна
икотехномическа
композантност

Агрегатен
съвкупен
икотехномически
предмет

Агрегатен
съвкупностен икотехномически предмет

Множествен съвкупен икотехномически
предмет

Множествен съвкупностен
икотехномически
предмет

Съвкупен
икотехномически предмет

Съвкупностен
икотехномически
предмет

Първична ингредиентна
икотехномическа общностност

Фиг. 9. Първична ингредиентна икотехномическа съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Органическа ингредиентна икотехномическа субстанциалност

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

Агрегатна
икотехномика

Агрегатна
съвкупна
икотехномика

Агрегатна
съвкупностна
икотехномика

Множествена
икотехномика

Множественасъвкупна
икотехномика

Множестнета съвкупностна
икотехномика

Съвкупна
икотехномика

Съвкупностна
икотехномика

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
композантност

Органическа ингредиентна
икотехномическа общностност

Фиг. 10. Органическа ингредиентна икотехномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икотехномическа субстанциалност и ингредиентната икотехномическа общностност, т.е.
при първичната ингредиентна икотехномическа композитност* (primary
ingrediental ecotechnomic compositness), се конституират:
(1) агрегатен съвкупен икотехномически предмет* (aggregate joint
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически агреджоинтпредмет*
(ecotechnomic aggrejointthing)] и множествен съвкупен икотехномически
предмет* (plural joint ecotechnomic thing) [същото като икотехномически
плуджоинтпредмет* (ecotechnomic plujointthing)] [агрегатният икотехноми75
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески предмет, съвкупният икотехномически предмет и агрегатният съвкупен
икотехномически предмет са разновидности на по-общото понятие за общ
икотехномически предмет (total ecotechnomic thing), което е същото като
икотехномически топредмет* (ecotechnomic tothing)];
(2) агрегатен съвкупностен икотехномически предмет* (aggregate
totalitic ecotechnomic thing) [същото като икотехномически агретотипредмет* (ecotechnomic aggretotithing)] и множествен съвкупностен икотехномически предмет* (plural totalitic ecotechnomic thing) [същото като икотехномически плутотипредмет* (ecotechnomic plutotithing)] [множественият икотехномически предмет, съвкупностният икотехномически предмет и
множественият съвкупностен икотехномически предмет са разновидности на
по-общото понятие за мрежест икотехномически предмет (reticulated
ecotechnomic thing), което е същото като икотехномически ретипредмет*
(ecotechnomic retihing)].
Като икотехномически връзки в горепосочените икотехномически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) агрегатни съвкупни икотехномически ингредиенти* (aggregate joint ecotechnomic
ingredients) и множествни съвкупни икотехномически ингредиенти* (plural
joint ecotechnomic ingredients) [агрегатните икотехномически ингредиенти,
съвкупните икотехномически ингредиенти и агрегатните съвкупни икотехномически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие за общи икотехномически ингредиенти (total ecotechnomic ingredients)]; (2) агрегатни
съвкупностни
икотехномическа
ингредиенти*
(aggregate
totalitic
ecotechnomic ingredients) и множествени съвкупностни икотехномически
ингредиенти* (plural totalitic ecotechnomic ingredients) [множествените икотехномически ингредиенти, съвкупностните икотехномически ингредиенти и
множествените съвкупностни икотехномически ингредиенти са разновидности
на по-общото понятие за мрежести икотехномически ингредиенти (reticulated ecotechnomic ingredients)].
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната
икотехномическа субстанциалност и ингредиентната икотехномическа
общностност, т.е. при органическата ингредиентна икотехномическа
композитност* (organic ingrediental ecotechnomic compositness), се конституират: (1) агрегатна съвкупна икотехномика* (aggregate joint ecotechnomy)
[същото като агреджоинтикотехномика* (aggrejointecotechnomy)] и множествна съвкупна икотехномика* (plural joint ecotechnomy) [същото като
плуджоинтикотехномика* (plujointecotechnomy)] [агрегатната икотехноми76
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка, съвкупната икотехномика и агрегатната съвкупна икотехномика са разновидности на по-общото понятие за обща икотехномика (total ecotechnomy),
което е същото като тоикотехномика* (toecotechnomy)];
(2) агрегатна съвкупностна икотехномика* (aggregate totalitic
ecotechnomy) [същото като агретотиикотехномика* (aggretotiecotechnomy)]
и множествена съвкупностна икотехномика* (plural totalitic ecotechnomy)
[същото като плутотиикотехномика* (plutotiecotechnomy)] [множествената
икотехномика, съвкупностната икотехномика и множествената съвкупностна
икотехномика са разновидности на по-общото понятие за мрежеста икотехномика (reticulated ecotechnomy), което е същото като ретиикотехномика*
(retihing)].
VI. Ингредиентната икотехномическа форматност* (ingrediental
ecotechnomic formatness) е общо понятие за ингредиентна икотехномическа
обхватност, ингредиентна икотехномическа равнищност и ингредиентна
икотехномическа многостранност* (ingrediental ecotechnomic multilaterality)
(икотехномическата обхватност, икотехномическата равнищност и икотехномическата многостранност са разновидности на икотехномическата форматност). Понятията за икотехномически предмет (това се отнася и за икотехномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната икотехномическа форматност, са показани във фиг. 11. Това е първично прилагане на ингредиентната икотехномическа форматност, т.е. на първичната ингредиентна
икотехномическа форматност* (primary ingrediental ecotechnomic
formatness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна икотехномическа форматност* (organic ingrediental
ecotechnomic formatness), е показано във фиг. 12.
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Първична ингредиентна икотехномическа
равнищност

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

Всеобхватен макроикотехномически
предмет

Макроикотехномически
предмет

Групов
мезоикотехномиче
ски
предмет

Всеобхватен мезоикотехномически
предмет

Частен
микроикотехномически
предмет

Групов
микроикотехномически
предмет

Всеобхватен микроикотехномически
предмет

Частен
икотехномически предмет

Групов
икотехномически предмет

Всеобхватен икотехномически
предмет

Мезоикотехномически
предмет

Микроикотехномически
предмет

Първична
ингредиентна
икотехномическа
многостранност

Първична ингредиентна икотехномическа
обхватност

Фиг. 11. Първична ингредиентна икотехномическа форматност
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Органическа ингредиентна икотехномическа
равнищност

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

Всеобхватна
макроикотехномика

Макроикотехномика

Групова
мезоикотехномика

Всеобхватна
мезоикотехномика

Частнамикроикотехномика

Групова
микроикотехномика

Всеобхватна
микроикотехномика

Частна
икотехномика

Групова
икотехномика

Всеобхватна
икотехномика

Мезоикотехномика

Микроикотех
номика

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
многостранност

Органическа ингредиентна икотехномическа
обхватност

Фиг. 12. Органическа ингредиентна икотехномическа форматност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икотехномическа равнищност, ингредиентната общностна икотехномическа обхватност и
ингредиентната субстанциална икотехномическа обхватност (което означава
съвместно да се приложат ингредиентната икотехномическа равнищност и ин79

1173

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------гредиентната икотехномическа обхватност), т.е. при първичната ингредиентна икотехномическа многостранност* (primary ingrediental ecotechnomic
multilaterality), се конституират следните разновидности на икотехномическия
предмет:
(1) за микроикотехномическата предмет:
(а) към отделния микроикотехномически предмет –
(α) еднороден отделен микроикотехномически предмет* (homogeneous
single microecotechnomic thing) [същото като микроикотехномически хомосингълпредмет* (microecotechnomic homosinglething)] {в т.ч. еднороден индивидуален микроикотехномически предмет* (homogeneous individual
microecotechnomic thing) [същото като микроикотехномически хомоиндипредмет* (microecotechnomic homoindithing)], еднороден фирмен микроикотехномически предмет* (homogeneous firm microecotechnomic thing) [същото
като микроикотехномически хомофирмпредмет* (microecotechnomic homofirmthing)] и еднороден отраслови микроикотехномически предмет*
(homogeneous branch microecotechnomic thing) [същото като микроикотехномически хомобраншпредмет* (microecotechnomic homobranchthing)]};
(β)
разнороден
отделен
микроикотехномически
предмет*
(heterogeneous single microecotechnomic thing) [същото като микроикотехномически хетеросингълпредмет* (microecotechnomic heterosinglething)] {в т.ч.
разнороден индивидуален микроикотехномически предмет* (heterogeneous
individual microecotechnomic thing) [същото като микроикотехномически хетероиндипредмет* (microecotechnomic heteroindithing)], разнороден фирмен
микроикотехномически предмет* (heterogeneous firm microecotechnomic
thing) [същото като микроикотехномически хетерофирмпредмет*
(microecotechnomic heterofirmthing)] и разнороден отраслови микроикотехномически предмет* (heterogeneous branch microecotechnomic thing) [същото
като микроикотехномически хетеробраншпредмет* (microecotechnomic
heterobranchthing)]};
(γ) всеобщ отделен микроикотехномически предмет* (general single
microecotechnomic thing) [същото като микроикотехномически дженисингълпредмет* (microecotechnomic genisinglething)] [еднородният микроикотехномически предмет, отделният микроикотехномически предмет и еднородният
отделен микроикотехномически предмет са разновидности на по-общото понятие
за
частен
микроикотехномически
предмет*
(particular
microecotechnomic thing), което е същото като микроикотехномически партипредмет* (microecotechnomic partithing)] {в т.ч. всеобщ индивидуален
80
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------микроикотехномически предмет* (general individual microecotechnomic
thing) [същото като микроикотехномически дженииндипредмет*
(microecotechnomic geniindithing)], всеобщ фирмен микроикотехномически
предмет* (general firm microecotechnomic thing) [същото като микроикотехномически дженифирмпредмет* (microecotechnomic genifirmthing)] и всеобщ
отраслови
микроикотехномически
предмет*
(general
branch
microecotechnomic thing) [същото като микроикотехномически дженибраншпредмет* (microecotechnomic genibranchthing)]};
(б) към секторния микроикотехномически предмет – еднороден секторен
микроикотехномически предмет* (homogeneous sector microecotechnomic
thing)
[същото
като
микроикотехномически
хомосектипредмет*
(microecotechnomic homosectithing)], разнороден секторен микроикотехномически предмет* (heterogeneous sector microecotechnomic thing) [същото като
микроикотехномически хетеросектипредмет* (microecotechnomic heterosectithing)] и всеобщ сесторен микроикотехномически предмет* (general
sector microecotechnomic thing) [същото като микроикотехномически дженисектипредмет* (microecotechnomic genisectithing)] [разнородният микроикотехномически предмет, секторният микроикотехномически предмет и разнородният секторен микроикотехномически предмет са разновидности на пообщото понятие за групов микроикотехномически предмет* (group
microecotechnomic thing), което е същото като микроикотехномически групопредмет* (microecotechnomic groupthing)];
(в) към обществения микроикотехномически предмет – еднороден обществен
микроикотехномически
предмет*
(homogeneous
social
microecotechnomic thing) [същото като микроикотехномически хомосоципредмет* (microecotechnomic homosocithing)], разнороден обществен микроикотехномически предмет* (heterogeneous social microecotechnomic thing) [същото като микроикотехномически хетеросоципредмет* (microecotechnomic
heterosocithing)] и всеобщ обществен микроикотехномически предмет*
(general social microecotechnomic thing) [същото като микроикотехномически
дженисоципредмет*
(microecotechnomic
genisocithing)]
[всеобщият
микроикотехномически предмет, общественият микроикотехномически
предмет и всеобщият обществен микроикотехномически предмет са
разновидности на по-общото понятие за всеобхватен микроикотехномически предмет* (comprehensive microecotechnomic thing), което е същото като
микроикотехномиески компрепредмет* (microecotechnomic comprething)];
(2) за мезоикотехномическия предмет:
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(а) към секторния мезоикотехномически предмет – еднороден секторен
мезоикотехномически предмет* (homogeneous sector mesoecotechnomic
thing)
[същото
като
мезоикотехномически
хомосектипредмет*
(mesoecotechnomic homosectithing)], разнороден секторен мезоикотехномически предмет* (heterogeneous sector mesoecotechnomic thing) [същото като
мезоикотехномически
хетеросектипредмет*
(mesoecotechnomic
heterosectithing)] и всеобщ сесторен мезоикотехномически предмет*
(general sector mesoecotechnomic thing) [същото като мезоикотехномически
дженисектипредмет* (mesoecotechnomic genisectithing)] [разнородният мезоикотехномически предмет, секторният мезоикотехномически предмет и разнородният секторен мезоикотехномически предмет са разновидности на пообщото понятие за групов мезоикотехномически предмет* (group
mesoecotechnomic thing), което е същото като мезоикотехномически групопредмет* (mesoecotechnomic groupthing)];
(б) към обществения мезоикотехномически предмет – еднороден обществен мезоикотехномически предмет* (homogeneous social mesoecotechnomic
thing)
[същото
като
мезоикотехномически
хомосоципредмет*
(mesoecotechnomic homosocithing)], разнороден обществен мезоикотехномически предмет* (heterogeneous social mesoecotechnomic thing) [същото като
мезоикотехномически
хетеросоципредмет*
(mesoecotechnomic
heterosocithing)] и всеобщ обществен мезоикотехномически предмет*
(general social mesoecotechnomic thing) [същото като мезоикотехномически
дженисоципредмет* (mesoecotechnomic genisocithing)] [всеобщият мезоикотехномически предмет, общественият мезоикотехномически предмет и всеобщият обществен мезоикотехномически предмет са разновидности на пообщото понятие за всеобхватен мезоикотехномически предмет*
(comprehensive mesoecotechnomic thing), което е същото като мезоикотехномиески компрепредмет* (mesoecotechnomic comprething)];
(3) за макроикотехномическия предмет:
(а) към обществения макроикотехномически предмет – еднороден обществен
макроикотехномически
предмет*
(homogeneous
social
macroecotechnomic thing) [същото като макроикотехномически хомосоципредмет* (macroecotechnomic homosocithing)] (ако не е посочено друго, под
еднороден обществен предмет обикновено се подразбира еднородният обществен макроикотехномически предмет), разнороден обществен макроикотехномически предмет* (heterogeneous social macroecotechnomic thing) [същото
като макроикотехномически хетеросоципредмет* (macroecotechnomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------heterosocithing)] (ако не е посочено друго, под разнороден обществен предмет
обикновено се подразбира разнородният обществен макроикотехномически
предмет) и всеобщ обществен макроикотехномически предмет* (general
social macroecotechnomic thing) [същото като макроикотехномически дженисоципредмет* (macroecotechnomic genisocithing)] (ако не е посочено друго,
под всеобщ обществен предмет обикновено се подразбира всеобщият обществен макроикотехномически предмет) [всеобщият макроикотехномически
предмет, общественият макроикотехномически предмет и всеобщият обществен макроикотехномически предмет са разновидности на по-общото понятие
за
всеобхватен
макроикотехномически
предмет*
(comprehensive
macroecotechnomic thing), което е същото като макроикотехномиески компрепредмет* (macroecotechnomic comprething)].
Като икотехномически връзки в горепосочените икотехномически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно:
(1) за микроикотехномическия предмет:
(а) към отделния микроикотехномически предмет – еднородни отделни
микроикотехномически
ингредиенти*
(homogeneous
single
microecotechnomic ingredients), разнородни отделни микроикотехномически
ингредиенти* (heterogeneous single microecotechnomic ingredients) и всеобщи
отделни
микроикотехномически
ингредиенти*
(general
single
microecotechnomic ingredients) [еднородните микроикотехномически ингредиенти, отделните микроикотехномически ингредиенти и еднородните отделни
микроикотехномически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие
за
частни
микроикотехномически
ингредиенти*
(particular
microecotechnomic ingredients)];
(б) към секторния микроикотехномически предмет – еднородни секторни
микроикотехномически
ингредиенти*
(homogeneous
sector
microecotechnomic ingredients), разнородни секторни микроикотехномически ингредиенти* (heterogeneous sector microecotechnomic ingredients) и всеобщи сесторни микроикотехномически ингредиенти* (general sector
microecotechnomic ingredients) [разнородните микроикотехномически ингредиенти, секторните микроикотехномически ингредиенти и разнородните секторни микроикотехномически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие
за
групови
микроикотехномически
ингредиенти*
(group
microecotechnomic ingredients)];
(в) към обществения микроикотехномическа предмет – еднородни обществени микроикотехномически ингредиенти* (homogeneous social
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------microecotechnomic ingredients), разнородни обществени микроикотехномически ингредиенти* (heterogeneous social microecotechnomic ingredients) и всеобщи обществени микроикотехномически ингредиенти* (general social
microecotechnomic ingredients) [всеобщите микроикотехномически ингредиенти, обществените микроикотехномически ингредиенти и всеобщите обществени микроикотехномически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие за всеобхватни микроикотехномически ингредиенти* (comprehensive
microecotechnomic ingredients)];
(2) за мезоикотехномическия предмет:
(а) към секторния мезоикотехномически предмет – еднородни секторни
мезоикотехномически ингредиенти* (homogeneous sector mesoecotechnomic
ingredients), разнородни секторни мезоикотехномически ингредиенти*
(heterogeneous sector mesoecotechnomic ingredients) и всеобщи сесторни мезоикотехномически предмет* (general sector mesoecotechnomic ingredients)
[разнородните мезоикотехномически ингредиенти, секторните мезоикотехномически ингредиенти и разнородните секторни мезоикотехномически ингредиенти
са
разновидности на по-общото
понятие
за
групови
мезоикотехномически ингредиенти* (group mesoecotechnomic ingredients)];
(б) към обществения мезоикотехномически предмет – еднородни обществени
мезоикотехномически
ингредиенти*
(homogeneous
social
mesoecotechnomic ingredients), разнородни обществени мезоикотехномически ингредиенти* (heterogeneous social mesoecotechnomic ingredients) и всеобщи обществени мезоикотехномически ингредиенти* (general social
mesoecotechnomic ingredients) [всеобщите мезоикотехномически ингредиенти,
обществените мезоикотехномически ингредиенти и всеобщите обществени
мезоикотехномически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие за
всеобхватни
мезоикотехномически
ингредиенти*
(comprehensive
mesoecotechnomic ingredients)];
(3) за макроикотехномическия предмет:
(а) към обществения макроикотехномически предмет – еднородни обществени макроикотехномически ингредиенти* (homogeneous social
macroecotechnomic ingredients) (ако не е посочено друго, под еднородни обществени ингредиенти обикновено се подразбират еднородните обществени
макроикотехномически ингредиенти), разнородни обществени макроикотехномически ингредиенти* (heterogeneous social macroecotechnomic ingredients) (ако не е посочено друго, под разнородни обществени ингредиенти
обикновено се подразбират разнородните обществени макроикотехномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиенти) и всеобщи обществени макроикотехномически ингредиенти*
(general social macroecotechnomic ingredients) (ако не е посочено друго, под
всеобщи обществени ингредиенти обикновено се подразбират всеобщите обществени макроикотехномически ингредиенти) [всеобщите макроикотехномически ингредиенти, обществените макроикотехномически ингредиенти и всеобщите обществени макроикотехномически ингредиенти са разновидности на
по-общото понятие за всеобхватни макроикотехномически ингредиенти*
(comprehensive macroecotechnomic ingredients)].
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната икотехномическа равнищност, ингредиентната общностна икотехномическа обхватност
и ингредиентната субстанциална икотехномическа обхватност (което означава
съвместно да се приложат ингредиентната икотехномическа равнищност и ингредиентната икотехномическа обхватност), т.е. при органическата ингредиентна икотехномическа многостранност* (organic ingrediental ecotechnomic
multilaterality), се конституират следните разновидности на икотехномиката:
(1) за микроикотехномиката:
(а) към отделната микроикотехномика –
(α) еднородна отделна микроикотехномика* (homogeneous single
microecotechnomy)
[същото
като
хомосингълмикроикотехномика*
(homosinglemicroecotechnomy)] {в т.ч. еднородна индивидуална микроикотехномика* (homogeneous individual microecotechnomy) [същото като хомоиндимикроикотехномика* (homoindimicroecotechnomy)], еднородна фирмена
микроикотехномика* (homogeneous firm microecotechnomy) [същото като хомофирммикроикотехномика* (homofirmmicroecotechnomy)] и еднородна отраслова микроикотехномика* (homogeneous branch microecotechnomy) [същото
като
хомобраншмикроикотехномика*
(homobranchmicroecotechnomy)]};
(β) разнородна отделна микроикотехномика* (heterogeneous single
microecotechnomy)
[същото
като
хетеросингълмикроикотехномика*
(heterosinglemicroecotechnomy)] {в т.ч. разнородна индивидуална микроикотехномика* (heterogeneous individual microecotechnomy) [същото като хетероиндимикроикотехномика*
(heteroindimicroecotechnomy)],
разнородна
фирмена микроикотехномика* (heterogeneous firm microecotechnomy) [същото като хетерофирммикроикотехномика* (heterofirmmicroecotechnomy)] и
разнородна отраслова микроикотехномика* (heterogeneous branch
microecotechnomy) [същото като хетеробраншмикроикотехномика* (heterobranchmicroecotechnomy)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(γ)
всеобща
отделна
микроикотехномика*
(general
single
microecotechnomy)
[същото
като
дженисингълмикроикотехномика*
(genisinglemicroecotechnomy)] [еднородната микроикотехномика, отделната
микроикотехномика и еднородната отделна микроикотехномика са разновидности на по-общото понятие за частна микроикотехномика* (particular
microecotechnomy), което е същото като партимикроикотехномика*
(microecotechnomic partiecotechnomy)] {в т.ч. всеобща индивидуална микроикотехномика* (general individual microecotechnomy) [същото като дженииндимикроикотехномика* (geniindimicroecotechnomy)], всеобща фирмена микроикотехномика* (general firm microecotechnomy) [същото като дженифирммикроикотехномика* (microecotechnomic genifirmecotechnomy)] и всеобща отраслова микроикотехномика* (general branch microecotechnomy)
[същото
като
дженибраншмикроикотехномика*
(genibranchmicroecotechnomy)]};
(б) към секторния микроикотехномика – еднородна секторна микроикотехномика* (homogeneous sector microecotechnomy) [същото като хомосектимикроикотехномика* (homosectimicroecotechnomy)], разнородна секторна микроикотехномика* (heterogeneous sector microecotechnomy) [същото като хетеросектимикроикотехномика* (heterosectimicroecotechnomy)] и всеобща сесторна микроикотехномика* (general sector microecotechnomy) [същото като дженисектимикроикотехномика* (genisectimicroecotechnomy)]
[разнородната микроикотехномика, секторната микроикотехномика и разнородната секторен микроикотехномика са разновидности на по-общото понятие
за групова микроикотехномика* (group microecotechnomy), което е същото
като групомикроикотехномика* (groupmicroecotechnomy)];
(в) към обществената микроикотехномика – еднородна обществена микроикотехномика* (homogeneous social microecotechnomy) [същото като хомосоцимикроикотехномика* (homosocimicroecotechnomy)], разнородна обществена микроикотехномика* (heterogeneous social microecotechnomy) [същото
като хетеросоцимикроикотехномика* (heterosocimicroecotechnomy)] и всеобща обществена микроикотехномика* (general social microecotechnomy)
[същото като дженисоцимикроикотехномика* (genisocimicroecotechnomy)]
[всеобщатат микроикотехномика, обществената микроикотехномика и всеобщата обществена микроикотехномика са разновидности на по-общото понятие
за всеобхватна микроикотехномика* (comprehensive microecotechnomy), което е същото като компремикроикотехномика* (compremicroecotechnomy)];
(2) за мезоикотехномиката:
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(а) към секторната мезоикотехномика – еднородна секторна мезоикотехномика* (homogeneous sector mesoecotechnomy) [същото като хомосектимезоикотехномика* (homosectimesoecotechnomy)], разнородна секторна
мезоикотехномика* (heterogeneous sector mesoecotechnomy) [същото като хетеросектимезоикотехномика* (heterosectimesoecotechnomy)] и всеобща
сесторна мезоикотехномика* (general sector mesoecotechnomy) [същото като
дженисектимезоикотехномика* (genisectimesoecotechnomy)] [разнородната
мезоикотехномика, секторната мезоикотехномика и разнородната секторен
мезоикотехномика са разновидности на по-общото понятие за групова мезоикотехномика* (group mesoecotechnomy), което е същото като групомезоикотехномика* (groupmesoecotechnomy)];
(б) към обществената мезоикотехномика – еднородна обществена мезоикотехномика* (homogeneous social mesoecotechnomy) [същото като хомосоцимезоикотехномика* (homosocimesoecotechnomy)], разнородна обществена
мезоикотехномика* (heterogeneous social mesoecotechnomy) [същото като хетеросоцимезоикотехномика* (heterosocimesoecotechnomy)] и всеобща обществена мезоикотехномика* (general social mesoecotechnomy) [същото като
дженисоцимезоикотехномика* (genisocimesoecotechnomy)] [всеобщата мезоикотехномика, обществената мезоикотехномика и всеобщата обществен мезоикотехномика са разновидности на по-общото понятие за всеобхватна мезоикотехномика* (comprehensive mesoecotechnomy), което е същото като компремезоикотехномика* (compremesoecotechnomy)];
(3) за макроикотехномиката:
(а) към обществената макроикотехномика – еднородна обществеан макроикотехномика* (homogeneous social macroecotechnomy) [същото като хомосоцимакроикотехномика* (homosocimacroecotechnomy)] (ако не е посочено
друго, под еднороден обществена икотехномика обикновено се подразбира
еднородната обществена макроикотехномика), разнородна обществена макроикотехномика* (heterogeneous social macroecotechnomy) [същото като хетеросоцимакроикотехномика* (heterosocimacroecotechnomy)] (ако не е посочено друго, под разнородна обществена икотехномика обикновено се подразбира разнородната обществена макроикотехномика) и всеобща обществена
макроикотехномика* (general social macroecotechnomy) [същото като дженисоцимакроикотехномика* (genisocimacroecotechnomy)] (ако не е посочено
друго, под всеобща обществена икотехномика обикновено се подразбира всеобщата обществена макроикотехномика) [всеобщата макроикотехномика, обществената макроикотехномика и всеобщата обществена макроикотехномика
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------са разновидности на по-общото понятие за всеобхватна макроикотехномика* (comprehensive macroecotechnomy), което е същото като компремакроикотехномика* (compremacroecotechnomy)].
Ингредиентната икотехномическа многостранност е ингредиентен икотехномически критерий, чрез който се идентифицират отделни сегменти от
цялостното поле на ингредиентната икотехномическа форматност, дефинирани едновременно от ингредиентната икотехномическа равнищност и ингредиентната икотехномическа обхватност.
Тъй като ингредиентната икотехномическа обхватност има поне две
разновидности – ингредиентната субстанциална икотехномическа обхватност и ингредиентната общностна икотехномическа обхватност, то и ингредиентната икотехномическа форматност има поне две съответстващи им
разновидности: това са ингредиентната субстанциална икотехномическа
форматност и ингредиентната общностна икотехномическа форматност.
VII. Ингредиентната субстанциална икотехномическа форматност*
(ingrediental substantial ecotechnomic formatness) е общо понятие за ингредиентна субстанциална икотехномическа обхватност, ингредиентна икотехномическа равнищеност и ингредиентна субстанциална икотехномическа
многостранност* (ingrediental substantial ecotechnomic multilaterality) (субстанциалната икотехномическа обхватност, икотехномическата равнищност и
икотехномическата многостранност са разновидности на субстанциалната икотехномическа форматност). Понятията за икотехномическия предмет, които
възникват при ингредиентната субстанциална икотехномическа форматност,
са показани във фиг. 13. Това е първично прилагане на ингредиентната субстанциална икотехномическа форматност, т.е. на първичната ингредиентна
субстанциална икотехномическа форматност* (primary ingrediental
substantial ecotechnomic formatness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна субстанциална икотехномическа форматност* (organic ingrediental substantial ecotechnomic formatness), е
показано във фиг. 14.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Първична ингредиентна икотехномическа
равнищност`

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

Макроикотехномически
предмет

Еднороден
макроикотехномически
предмет

Разнороден макроикотехномически
предмет

Всеобщ
макроикотехномически
предмет

Мезоикотехномически
предмет

Еднороден
мезоикотехномиче
ски
предмет

Разнороден мезоикотехномически
предмет

Всеобщ
мезоикотехномиче
ски
предмет

Микроикотехномически
предмет

Еднороден
микроикотехномически
предмет

Разнороден микроикотехномически
предмет

Всеобщ
микроикотехномически
предмет

Еднороден техфорномически
предмет

Разнороден техфорномически
предмет

Всеобщ
икотехномически предмет

Първична
ингредиентна
субстанциална
икотехномическа
многостранност

Първична ингредиентна субстанциална
икотехномическа обхватност

Фиг. 13. Първична ингредиентна субстанциална икотехномическа форматност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Органическа ингредиентна икотехномическа
равнищност`

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

Макроикотехномика

Еднородна
макроикотехномика

Разнородна
макроикотехномика

Всеобщамакроикотехномика

Мезоикотехномика

Еднородна
мезоикотехномика

Разнородна
мезоикотехномика

Всеобщамезоикотехномика

Микроикотехномика

Еднородна
микроикотехномика

Разнородна
микроикотехномика

Всеобщамикроикотехномика

Еднородна
икотехномика

Разнородна
икотехномика

Всеобща
икотехномика

Органическа
ингредиентна
субстанциална
икотехномическа
многостранност

Органическа ингредиентна субстанциална
икотехномическа обхватност

Фиг. 14. Органическа ингредиентна субстанциална икотехномическа форматност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икотехномическа равнищност и ингредиентната субстанциална икотехномическа обхватност, т.е. при първичната ингредиентна субстанциална икотехномическа
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------многостранност* (primary ingrediental substantial ecotechnomic multilaterality),
се конституират:
(1) за микроикотехномическия предмет – еднороден микроикотехномически предмет* (homogeneous microecotechnomic thing) [същото като микроикотехномически хомопредмет* (microecotechnomic homothing)], разнороден
микроикотехномически предмет* (heterogeneous microecotechnomic thing)
[същото като микроикотехномически хетеропредмет* (microecotechnomic
heterothing)] и всеобщ микроикотехномически предмет* (general
microecotechnomic thing) [същото като микроикотехномически дженипредмет* (microecotechnomic genithing)];
(2) за мeзоикотехномическия предмет – еднороден мезоикотехномически
предмет* (homogeneous mesoecotechnomic thing) [същото като мезоикотехномически хомопредмет* (mesoecotechnomic homothing)], разнороден мезоикотехномически предмет* (heterogeneous mesoecotechnomic thing) [същото
като мезоикотехномически хетеропредмет* (mesoecotechnomic heterothing)]
и всеобщ мезоикотехномически предмет* (general mesoecotechnomic thing)
[същото като мезоикотехномически дженипредмет* (mesoecotechnomic
genithing)];
(3) за макроикотехномическия предмет – еднороден макроикотехномически предмет* (homogeneous macroecotechnomic thing) [същото като макроикотехномически хомопредмет* (macroecotechnomic homothing)], разнороден макроикотехномически предмет* (heterogeneous macroecotechnomic
thing)
[същото
като
макроикотехномически
хетеропредмет*
(macroecotechnomic heterothing)] и всеобщ макроикотехномически предмет*
(general macroecotechnomic thing) [същото като макроикотехномически дженипредмет* (macroecotechnomic genithing)].
Като икотехномически връзки в горепосочените икотехномически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) за микроикотехномическия предмет – еднородни микроикотехномически ингредиенти*
(single microecotechnomic ingredients), разнородни микроикотехномически
ингредиенти* (sector microecotechnomic ingredients) и всеобщи микроикотехномически ингредиенти* (social microecotechnomic ingredients); (2) за мезоикотехномическия предмет – еднородни мезоикотехномически ингредиенти* (sector mesoecotechnomic ingredients), разнородни мезоикотехномически ингредиенти* (social mesoecotechnomic ingredients) и всеобщи мезоикотехномически ингредиенти* (social mesoecotechnomic ingredients); (3) за
макроикотехномическия предмет – еднородни макроикотехномически инг91
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------редиенти* (social macroecotechnomic ingredients), разнородни макроикотехномически ингредиенти* (social macroecotechnomic ingredients) и всеобщи
макроикотехномически ингредиенти* (social macroecotechnomic ingredients).
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната икотехномическа равнищност и ингредиентната субстанциална икотехномическа обхватност, т.е. при органическата ингредиентна субстанциална икотехномическа многостранност* (organic ingrediental substantial ecotechnomic
multilaterality), се конституират:
(1) за микроикотехномиката – еднородна микроикотехномика*
(homogeneous microecotechnomy) [същото като хомомикроикотехномика*
(homomicroecotechnomy)], разнородна микроикотехномика* (heterogeneous
microecotechnomy)
[същото
като
хетеромикроикотехномика*
(heteromicroecotechnomy)] и всеобща микроикотехномика* (general
microecotechnomy)
[същото
като
дженимикроикотехномика*
(genimicroecotechnomy)];
(2) за мезоикотехномиката – еднородна мезоикотехномика*
(homogeneous mesoecotechnomy) [същото като хомомезоикотехномика*
(homomesoecotechnomy)], разнородна мезоикотехномика* (heterogeneous
mesoecotechnomy)
[същото
като
хетеромезоикотехномика*
(heteromesoecotechnomy)]
и
всеобща
мезоикотехномика*
(general
mesoecotechnomy)
[същото
като
дженимезоикотехномика*
(genimesoecotechnomy)];
(1) за макроикотехномиката – еднородна макроикотехномика*
(homogeneous macroecotechnomy) [същото като хомомакроикотехномика*
(homomacroecotechnomy)], разнородна макроикотехномика* (heterogeneous
macroecotechnomy)
[същото
като
хетеромакроикотехномика*
(heteromacroecotechnomy)] и всеобща макроикотехномика* (general
macroecotechnomy)
[същото
като
дженимакроикотехномика*
(genimacroecotechnomy)];
Ингредиентната субстанциална икотехномическа многостранност е ингредиентен икотехномически критерий, чрез който се идентифицират отделни
сегменти от цялостното поле на ингредиентната субстанциална икотехномическа форматност, дефинирани едновременно от ингредиентната икотехномическа равнищност и ингредиентната субстанциална икотехномическа обхватност.
Когато субстанциално и съвместно се приложат ингредиентната икотехномическа равнищност, ингредиентната субстанциална икотехномическа обх92
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ватност, ингредиентната икотехномическа общностност и ингредиентната общностна икотехномическа обхватност, се конституират:
(1) за еднородния отделен икотехномически предмет – (а) еднороден
съвкупен отделен икотехномически предмет* (homogeneous joint single
ecotechnomic thing), което е същото като съвкупен частен икотехномически
предмет* (joint particular ecotechnomic thing) и като частностопански икотехномически предмет* (part-ecotechnomic thing) [тя е като еднороден съвкупен отделен микроикотехномически предмет* (homogeneous joint single microecotechnomic thing), което е същото като съвкупен частен микроикотехномически предмет* (joint particular microecotechnomic thing) и като частностопански микроикотехномически предмет* (part-microecotechnomic
thing)], и (б) еднороден съвкупаностен отделен икотехномически предмет*
(homogeneous totalitic single ecotechnomic thing), което е същото като съвкупеностен частен икотехномически предмет* (totalitic particular ecotechnomic
thing) [тя е като еднороден съвкупностен отделен микроикотехномически
предмет* (homogeneous totalitic single microecotechnomic thing), което е същото като съвкупеностен частен микроикотехномически предмет* (totalitic
particular microecotechnomic thing)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са
разновидности на частния микроикотехномически предмет;
(2) за еднородния секторен икотехномически предмет – (а) еднороден
съвкупен секторен икотехномически предмет* (homogeneous joint sector
ecotechnomic thing) [в т.ч. (α) еднороден съвкупен секторен микроикотехномически предмет* (homogeneous joint sector microecotechnomic thing) и (β)
еднороден
съвкупен
секторен
мезоикотехномически
предмет*
(homogeneous joint sector mesoecotechnomic thing)] и (б) еднороден съвкупностен секторен икотехномически предмет* (homogeneous totalitic sector
ecotechnomic thing) [в т.ч еднороден съвкупностен секторен микроикотехномически предмет* (homogeneous totalitic sector microecotechnomic thing) и
еднороден съвкупностен секторен мезоикотехномически предмет*
(homogeneous totalitic sector mesoecotechnomic thing)];
(3) за еднородния обществен икотехномически предмет – (а) еднороден
съвкупен обществен икотехномически предмет* (homogeneous joint social
ecotechnomic thing) [в т.ч. (α) еднороден съвкупен обществен микроикотехномически предмет* (homogeneous joint social microecotechnomic thing), (β)
еднороден
съвкупен
обществен
мезоикотехномически
предмет*
(homogeneous joint social mesoecotechnomic thing) и (γ) еднороден съвкупен
обществен макроикотехномически предмет* (homogeneous joint social mac93
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------roecotechnomic thing)] и (б) еднороден съвкупностен обществен икотехномически предмет* (homogeneous totalitic social ecotechnomic thing) [в т.ч. (α)
еднороден съвкупностен обществен микроикотехномически предмет*
(homogeneous totalitic social microecotechnomic thing), (β) еднороден съвкупностен обществен мезоикотехномически предмет* (homogeneous totalitic
social mesoecotechnomic thing) и (γ) еднороден съвкупностен обществен макроикотехномически предмет* (homogeneous totalitic social macroecotechnomic thing)];
(4) за разнородния отделен икотехномически предмет – (а) разнороден
съвкупен отделен икотехномически предмет* (heterogeneous joint single
ecotechnomic thing) [тя е като разнороден съвкупен отделен микроикотехномически предмет* (heterogeneous joint single microecotechnomic thing)] и (б)
разнороден
съвкупностен
отделен
икотехномически
предмет*
(heterogeneous totalitic single ecotechnomic thing) [тя е като разнороден съвкупностен отделен микроикотехномически предмет* (heterogeneous totalitic
single ecotechnomic microthing)];
(5) за разнородния секторен икотехномически предмет – (а) разнороден
съвкупен секторен икотехномически предмет* (heterogeneous joint sector
ecotechnomic thing), което е същото като съвкупен групов икотехномически
предмет* (joint group ecotechnomic thing) и като груповостопански икотехномически предмет* (group-ecotechnomic thing) [в т.ч. (α) разнороден съвкупен секторен микроикотехномически предмет* (heterogeneous joint sector
microecotechnomic thing), което е същото като съвкупен групов микроикотехномически предмет* (joint group microecotechnomic thing) и като груповостопански микроикотехномически предмет* (group-microecotechnomic thing) и
(β) разнороден съвкупен секторен мезоикотехномически предмет*
(heterogeneous joint sector mesoecotechnomic thing), което е същото като съвкупен групов мезоикотехномически предмет* (joint group mesoecotechnomic
thing) и като груповостопански мезоикотехномически предмет* (groupmesoecotechnomic thing)], и (б) разнороден съвкупностен секторен икотехномически предмет* (heterogeneous totalitic sector ecotechnomic thing), което е
същото като съвкупеностен групов икотехномически предмет* (totalitic
group ecotechnomic thing) [в т.ч. (α) разнороден съвкупностен секторен микроикотехномически
предмет*
(heterogeneous
totalitic
sector
microecotechnomic thing), което е същото като съвкупеностен групов микроикотехномически предмет* (totalitic group microecotechnomic thing) и (β) разнороден съвкупностен секторен мезоикотехномически предмет*
94
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(heterogeneous totalitic sector mesoecotechnomic thing), което е същото като съвкупеностен групов мезоикотехномически предмет* (totalitic group
mesoecotechnomic thing)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са разновидности, съответно, на груповия микроикотехномически предмет и груповия
мезоикотехномически предмет;
(6) за разнородния обществен икотехномически предмет – (а) разнороден
съвкупен обществен икотехномически предмет* (heterogeneous joint social
ecotechnomic thing) [в т.ч. (α) разнороден съвкупен обществен микроикотехномически предмет* (heterogeneous joint social microecotechnomic thing), (β)
разнороден съвкупен обществен мезоикотехномически предмет*
(heterogeneous joint social mesoecotechnomic thing) и (γ) разнороден съвкупен
обществен макроикотехномически предмет* (heterogeneous joint social macroecotechnomic thing)] и (б) разнороден съвкупностен обществен икотехномически предмет* (heterogeneous totalitic social ecotechnomic thing) [в т.ч. (α)
разнороден съвкупностен обществен микроикотехномически предмет*
(heterogeneous totalitic social microecotechnomic thing), (β) разнороден съвкупностен обществен мезоикотехномически предмет* (heterogeneous totalitic
social mesoecotechnomic thing) и (γ) разнороден съвкупностен обществен
макроикотехномически
предмет*
(heterogeneous
totalitic
social
macroecotechnomic thing)];
(7) за всеобщия отделен икотехномически предмет – (а) всеобщ съвкупен
отделен икотехномически предмет* (general joint single ecotechnomic thing)
[тя е като всеобщ съвкупен отделен микроикотехномически предмет*
(general joint single microecotechnomic thing)] и (б) всеобщ съвкупностен отделен икотехномически предмет* (general totalitic single ecotechnomic thing)
[тя е като всеобщ съвкупностен отделен микроикотехномически предмет*
(general totalitic single microecotechnomic thing)];
(8) за всеобщия секторен икотехномически предмет – (а) всеобщ съвкупен
секторен икотехномически предмет* (general joint sector ecotechnomic thing)
[в т.ч. (α) всеобщ съвкупен секторен микроикотехномически предмет*
(general joint sector microecotechnomic thing) и (β) всеобщ съвкупен секторен
мезоикотехномически предмет* (general joint sector mesoecotechnomic thing)]
и (б) всеобщ съвкупностен секторен икотехномически предмет* (general
totalitic sector ecotechnomic thing) [в т.ч. (α) всеобщ съвкупностен секторен
микроикотехномически предмет* (general totalitic sector microecotechnomic
thing) и (β) всеобщ съвкупностен секторен мезоикотехномически предмет*
(general totalitic sector mesoecotechnomic thing)];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(9) за всеобщия обществен икотехномически предмет – (а) всеобщ съвкупен обществен икотехномически предмет* (general joint social ecotechnomic
thing), което е същото като съвкупен всеобхватен икотехномически предмет
(joint comprehensive ecotechnomic thing) и като народностопански икотехномически предмет* (all-ecotechnomic thing) [в т.ч. (α) всеобщ съвкупен обществен
микроикотехномически
предмет*
(general
joint
social
microecotechnomic thing), което е същото като съвкупен всеобхватен микроикотехномически предмет (joint comprehensive microecotechnomic thing) и като
народностопански
микроикотехномически
предмет*
(allmicroecotechnomic thing), (β) всеобщ съвкупен обществен мезоикотехномически предмет* (general joint social mesoecotechnomic thing), което е същото
като съвкупен всеобхватен мезоикотехномически предмет (joint
comprehensive mesoecotechnomic thing) и като народностопански мезоикотехномически предмет* (all-mesoecotechnomic thing) и (γ) всеобщ съвкупен
обществен макроикотехномически предмет* (general joint social
macroecotechnomic thing), което е същото като съвкупен всеобхватен макроикотехномически предмет (joint comprehensive macroecotechnomic thing) и като
народностопански
макроикотехномически
предмет*
(allmacroecotechnomic thing)], и (б) всеобщ съвкупностен обществен икотехномически предмет* (general totalitic social ecotechnomic thing), което е същото
като съвкупеностен всеобхватен икотехномически предмет* (totalitic
comprehensive ecotechnomic thing) [в т.ч. (α) всеобещ съвкупностен обществен
микроикотехномически
предмет*
(general
totalitic
social
microecotechnomic thing), което е същото като съвкупеностен всеобхватен
микроикотехномически предмет* (totalitic comprehensive microecotechnomic
thing), (β) всеобщ съвкупностен обществен мезоикотехномически предмет* (general totalitic social mesoecotechnomic thing), което е същото като съвкупеностен всеобхватен мезоикотехномически предмет* (totalitic
comprehensive mesoecotechnomic thing) и (γ) всеобщ съвкупностен обществен
макроикотехномически предмет* (general totalitic social macroecotechnomic
thing), което е същото като съвкупеностен всеобхватен макроикотехномически предмет* (totalitic comprehensive macroecotechnomic thing)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са разновидности, съответно, на всеобхватния микроикотехномически предмет, всеобхватния мезоикотехномически
предмет и всеобхватния макроикотехномически предмет.
На всички разновидности на тези икотехномически предмети отговарят
съответстващи им разновидности на икотехномически ингредиенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната икотехномическа равнищност, ингредиентната субстанциална икотехномическа обхватност, ингредиентната икотехномическа общностност и ингредиентната общностна икотехномическа обхватност, се конституират:
(1) за еднородната отделна икотехномика – (а) еднороден съвкупен отделна икотехномика* (homogeneous joint single ecotechnomy), което е същото
като съвкупна частна икотехномика* (joint particular ecotechnomy) и като
частностопанска икотехномика* (part-ecotechnomy) [тя е като еднородна
съвкупна отделна микроикотехномика* (homogeneous joint single
microecotechnomy), което е същото като съвкупна частна микроикотехномика* (joint particular microecotechnomy) и като частностопанска микроикотехномика* (part-microecotechnomy)], и (б) еднородна съвкупаностна отделна икотехномика* (homogeneous totalitic single ecotechnomy), което е същото като съвкупеностна частна икотехномика* (totalitic particular
ecotechnomy) [тя е като еднородна съвкупностна отделна микроикотехномика* (homogeneous totalitic single microecotechnomy), което е същото като
съвкупеностна
частна
микроикотехномика*
(totalitic
particular
microecotechnomy)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са разновидности
на частната микроикотехномика;
(2) за еднородната секторна икотехномика – (а) еднородна съвкупна секторна икотехномика* (homogeneous joint sector ecotechnomy) [в т.ч. (α) еднородна съвкупна секторна микроикотехномика* (homogeneous joint sector microecotechnomy) и (β) еднородна съвкупна секторна мезоикотехномика*
(homogeneous joint sector mesoecotechnomy)] и (б) еднородна съвкупностна
секторна икотехномика* (homogeneous totalitic sector ecotechnomy) [в т.ч
еднородна съвкупностна секторна микроикотехномика* (homogeneous
totalitic sector microecotechnomy) и еднородна съвкупностна секторна мезоикотехномика* (homogeneous totalitic sector mesoecotechnomy)];
(3) за еднородната обществена икотехномика – (а) еднородна съвкупна
обществена икотехномика* (homogeneous joint social ecotechnomy) [в т.ч. (α)
еднородна съвкупна обществена микроикотехномика* (homogeneous joint
social microecotechnomy), (β) еднородна съвкупна обществена мезоикотехномика* (homogeneous joint social mesoecotechnomy) и (γ) еднородна съвкупна
обществена
макроикотехномика*
(homogeneous
joint
social
macroecotechnomy)] и (б) еднородна съвкупностна обществена икотехномика* (homogeneous totalitic social ecotechnomy) [в т.ч. (α) еднородна съвкупностен обществена микроикотехномика* (homogeneous totalitic social
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------microecotechnomy), (β) еднородна съвкупностна обществена мезоикотехномика* (homogeneous totalitic social mesoecotechnomy) и (γ) еднородна съвкупностна обществена макроикотехномика* (homogeneous totalitic social
macroecotechnomy)];
(4) за разнородната отделна икотехномика – (а) разнородна съвкупна отделна икотехномика* (heterogeneous joint single ecotechnomy) [тя е като разнородна съвкупна отделна микроикотехномика* (heterogeneous joint single
microecotechnomy)] и (б) разнородна съвкупностна отделна икотехномика*
(heterogeneous totalitic single ecotechnomy) [тя е като разнородна съвкупностна
отделна микроикотехномика* (heterogeneous totalitic single ecotechnomic microthing)];
(5) за разнородната секторна икотехномика – (а) разнородна съвкупна
секторна икотехномика* (heterogeneous joint sector ecotechnomy), което е
същото като съвкупна групова икотехномика* (joint group ecotechnomy) и като груповостопанска икотехномика* (group-ecotechnomy) [в т.ч. (α) разнородна съвкупна секторна микроикотехномика* (heterogeneous joint sector
microecotechnomy), което е същото като съвкупна групова микроикотехномика* (joint group microecotechnomy) и като груповостопанска микроикотехномика* (group-microecotechnomy) и (β) разнородна съвкупна секторна мезоикотехномика* (heterogeneous joint sector mesoecotechnomy), което е същото като съвкупна групова мезоикотехномика* (joint group mesoecotechnomy)
и като груповостопанска мезоикотехномика* (group-mesoecotechnomy)], и
(б) разнородна съвкупностна секторна икотехномика* (heterogeneous
totalitic sector ecotechnomy), което е същото като съвкупеностна групова икотехномика* (totalitic group ecotechnomy) [в т.ч. (α) разнородна съвкупностна
секторна
микроикотехномика*
(heterogeneous
totalitic
sector
microecotechnomy), което е същото като съвкупеностна групова микроикотехномика* (totalitic group microecotechnomy) и (β) разнородна съвкупностна
секторна
мезоикотехномика*
(heterogeneous
totalitic
sector
mesoecotechnomy), което е същото като съвкупеностна групова мезоикотехномика* (totalitic group mesoecotechnomy)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са разновидности, съответно, на груповата микроикотехномикаи груповата мезоикотехномика;
(6) за разнородната обществена икотехномика – (а) разнородна съвкупна
обществена икотехномика* (heterogeneous joint social ecotechnomy) [в т.ч. (α)
разнородна съвкупна обществена микроикотехномика* (heterogeneous joint
social microecotechnomy), (β) разнородна съвкупна обществена мезоикотех98
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номика* (heterogeneous joint social mesoecotechnomy) и (γ) разнородна съвкупна обществена макроикотехномика* (heterogeneous joint social
macroecotechnomy)] и (б) разнородна съвкупностна обществена икотехномика* (heterogeneous totalitic social ecotechnomy) [в т.ч. (α) разнородна съвкупностна обществена микроикотехномика* (heterogeneous totalitic social
microecotechnomy), (β) разнородна съвкупностна обществена мезоикотехномика* (heterogeneous totalitic social mesoecotechnomy) и (γ) разнородна съвкупностна обществена макроикотехномика* (heterogeneous totalitic social
macroecotechnomy)];
(7) за всеобщата отделна икотехномика – (а) всеобща съвкупна отделена
икотехномика* (general joint single ecotechnomy) [тя е като всеобща съвкупна
отделна микроикотехномика* (general joint single microecotechnomy)] и (б)
всеобща съвкупностна отделна икотехномика* (general totalitic single
ecotechnomy) [тя е като всеобща съвкупностена отделна микроикотехномика* (general totalitic single microecotechnomy)];
(8) за всеобщата секторна икотехномика – (а) всеобща съвкупна секторна
икотехномика* (general joint sector ecotechnomy) [в т.ч. (α) всеобща съвкупна
секторна микроикотехномика* (general joint sector microecotechnomy) и (β)
всеобща съвкупна секторна мезоикотехномика* (general joint sector
mesoecotechnomy)] и (б) всеобща съвкупностна секторна икотехномика*
(general totalitic sector ecotechnomy) [в т.ч. (α) всеобща съвкупностна секторна микроикотехномика* (general totalitic sector microecotechnomy) и (β) всеобща съвкупностна секторна мезоикотехномика* (general totalitic sector
mesoecotechnomy)];
(9) за всеобщата обществена икотехномика – (а) всеобща съвкупна обществена икотехномика* (general joint social ecotechnomy), което е същото
като съвкупна всеобхватна икотехномика(joint comprehensive ecotechnomy) и
като народностопанска икотехномика* (all-ecotechnomy) [в т.ч. (α) всеобща
съвкупна обществена микроикотехномика* (general joint social
microecotechnomy), което е същото като съвкупна всеобхватна микроикотехномика(joint comprehensive microecotechnomy) и като народностопанска
микроикотехномика* (all-microecotechnomy), (β) всеобща съвкупна обществена мезоикотехномика* (general joint social mesoecotechnomy), което е същото като съвкупна всеобхватна мезоикотехномика(joint comprehensive
mesoecotechnomy) и като народностопанска мезоикотехномика* (allmesoecotechnomy) и (γ) всеобща съвкупна обществена макроикотехномика*
(general joint social macroecotechnomy), което е същото като съвкупна всеобх99
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ватна макроикотехномика(joint comprehensive macroecotechnomy) и като народностопанска макроикотехномика* (all-macroecotechnomy)], и (б) всеобща съвкупностна обществена икотехномика* (general totalitic social
ecotechnomy), което е същото като съвкупеностна всеобхватна икотехномика* (totalitic comprehensive ecotechnomy) [в т.ч. (α) всеобща съвкупностна
обществена микроикотехномика* (general totalitic social microecotechnomy),
което е същото като съвкупеностна всеобхватна микроикотехномика*
(totalitic comprehensive microecotechnomy), (β) всеобща съвкупностна обществена мезоикотехномика* (general totalitic social mesoecotechnomy), което е
същото като съвкупеностна всеобхватна мезоикотехномика* (totalitic
comprehensive mesoecotechnomy) и (γ) всеобща съвкупностна обществена
макроикотехномика* (general totalitic social macroecotechnomy), което е същото като съвкупеностна всеобхватна макроикотехномика* (totalitic
comprehensive macroecotechnomy)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са
разновидности, съответно, на всеобхватната микроикотехномика, всеобхватната мезоикотехномикаи всеобхватната макроикотехномика.
VIII. Ингредиентната общностна икотехномическа форматност*
(ingrediental communitical ecotechnomic formatness) е общо понятие за ингредиентна общностна икотехномическа обхватност, ингредиентна икотехномическа равнищеност и ингредиентна общностна икотехномическа многостранност* (ingrediental communitical ecotechnomic multilaterality) (общностната
икотехномическа обхватност, икотехномическата равнищност и общностната
икотехномическа многостранност са разновидности на общностната икотехномическа форматност). Понятията за икотехномически предмет, които възникват при ингредиентната общностна икотехномическа форматност, са показани във фиг. 15. Това е първично прилагане на ингредиентната общностна
икотехномическа форматност, т.е. на първичната ингредиентна общностна
икотехномическа форматност* (primary ingrediental communitical
ecotechnomic formatness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е.
на органическата ингредиентна общностна икотехномическа форматност* (organic ingrediental communitical ecotechnomic formatness), е показано
във фиг. 16.
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Първична ингредиентна икотехномическа
равнищност

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

Обществен макроикотехномически
предмет

Макроикотехномически
предмет

Секторен
мезоикотехномически
предмет

Обществен мезоикотехномически
предмет

Отделен
микроикотехномически
предмет

Секторен
микроикотехномически
предмет

Обществен микроикотехномически
предмет

Отделен
икотехномически предмет

Секторен
икотехномически
предмет

Обществен икотехномически
предмет

Мезоикотехномически
предмет

Микроикотехномически
предмет

Първична
ингредиентна
общностна
икотехномическа
многостранност

Първична ингредиентна общностна
икотехномическа обхватност

Фиг. 15. Първична ингредиентна общностна икотехномическа форматност
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Органическа ингредиентна икотехномическа
равнищност

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

Общественна
макроикотехномика

Макроикотехномика

Секторна
мезоикотехномика

Общественна
мезоикотехномика

Отделна
микроикотехномика

Секторна
микроикотехномика

Общественна
микроикотехномика

Отделна
икотехномика

Секторна
икотехномика

Обществена икотехномика

Мезоикотехномика

Микроикотехномика

Органическа
ингредиентна
общностна
икотехномическа
многостранност

Органическа ингредиентна общностна
икотехномическа обхватност

Фиг. 16. Органическа ингредиентна общностна икотехномическа форматност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икотехномическа равнищност и ингредиентната общностна икотехномическа обхватност,
т.е. при първичната ингредиентна общностна икотехномическа многост-

102

1196

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ранност* (primary ingrediental communitical ecotechnomic multilaterality), се
конституират:
(1) за микроикотехномическия предмет – отделен микроикотехномически предмет* (single microecotechnomic thing) [същото като микроикотехномически сингълпредмет* (microecotechnomic single thing)], към който се
числят индивидуалният икотехномически предмет (individual ecotechnomic
thing), фирменият икотехномически предмет (firm ecotechnomic thing), отрасловият икотехномически предмет (branch ecotechnomic thing), както и
други общностни (респ. институционални) икотехномически формирования,
секторният микроикотехномически предмет* (sector microecotechnomic
thing)
[същото
като
микроикотехномически
сектипредмет*
(microecotechnomic sectithing)], към който се числи комплексният икотехномически предмет (complex ecotechnomic thing) от фирми и други, и общественният микроикотехномически предмет* (social microecotechnomic thing)
[същото като микроикотехномически соципредмет* (microecotechnomic
socithing)];
(2) за мезоикотехномическия предмет – секторният мезоикотехномически предмет* (sector mesoecotechnomic thing) [същото като мезоикотехномически сектипредмет* (mesoecotechnomic sectithing)] и общественият мезоикотехномически предмет* (social mesoecotechnomic thing) [същото като
мезоикотехномически соципредмет* (mesoecotechnomic socithing)];
(3) за макроикотехномическия предмет – общественият макроикотехномически предмет* (social macroecotechnomic thing) [същото като макроикотехномически соципредмет* (macroecotechnomic socithing)].
Като икотехномически връзки в горепосочените икотехномически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) за микроикотехномическия предмет – отделни микроикотехномически ингредиенти*
(single microecotechnomic ingredients), секторни микроикотехномически ингредиенти* (sector microecotechnomic ingredients) и обществени микроикотехномически ингредиенти* (social microecotechnomic ingredients); (2) за мезоикотехномическия предмет – секторни мезоикотехномически ингредиенти* (sector mesoecotechnomic ingredients) и обществени мезоикотехномически ингредиенти* (social mesoecotechnomic ingredients); (3) за макроикотехномическия предмет – обществени макроикотехномически ингредиенти*
(social macroecotechnomic ingredients).
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната икотехномическа равнищност и ингредиентната общностна икотехномическа обхват103
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност, т.е. при органическата ингредиентна общностна икотехномическа
многостранност*
(organic
ingrediental
communitical
ecotechnomic
multilaterality), се конституират: (1) за микроикотехномиката – отделна микроикотехномика* (single microecotechnomy) [същото като сингълмикроикотехномика* (ecotechnomic singlemicroecotechnomy)], към който се числят индивидуалната икотехномика (individual ecotechnomy), фирмената икотехномика (firm ecotechnomy), отрасловата икотехномика (branch
ecotechnomy), както и други общностни (респ. институционални) икотехномически
формирования,
секторната
микроикотехномика*
(sector
microecotechnomy)
[същото
като
сектимикроикотехномика*
(sectimicroecotechnomy)], към който се числи комплексната икотехномика
(complex ecotechnomy) от фирми и други, и общественната микроикотехномика* (social microecotechnomy) [същото като социмикроикотехномика*
(socimicroecotechnomy)]; (2) за мезоикотехномиката – секторната мезоикотехномика* (sector mesoecotechnomy) [същото като сектимезоикотехномика* (sectimesoecotechnomy)] и общественага мезоикотехномика* (social
mesoecotechnomy)
[същото
като
социмезоикотехномика*
(socimesoecotechnomy)]; (3) за макроикотехномиката – обществената макроикотехномика* (social macroecotechnomy) [същото като социмакроикотехномика* (socimacroecotechnomy)].
Ингредиентната общностна икотехномическа многостранност е ингредиентен икотехномически критерий, чрез който се идентифицират отделни сегменти от цялостното поле на ингредиентната общностна икотехномическа
форматност, дефинирани едновременно от ингредиентната икотехномическа
равнищност и ингредиентната общностна икотехномическа обхватност.
IX. Ингредиентната общностно-равнищна икотехномическа съставност* (ingrediental communistically-levelic ecotechnomic compoundness) е общо
понятие за ингредиентна икотехномическа равнищност, ингредиентна икотехномическа общностност и ингредиентна общностно-равнищна икотехномическа
композитност*
(ingrediental
communistically-levelic
ecotechnomic compositness) (икотехномическата равнищност, икотехномическата общностност и общностно-равнищната икотехномическа композитност са
разновидности на общностно-равнищната икотехномическа съставност). Понятията за икотехномически предмет (това се отнася и за икотехномическите
ингредиенти), които възникват при ингредиентната общностно-равнищната
икотехномическа съставност, са показани във фиг. 17. Това е първично при104
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------лагане на ингредиентната общностно-равнищна икотехномическа съставност,
т.е. на първичната ингредиентна общностно-равнищна икотехномическа
съставност* (primary ingrediental communistically-levelic ecotechnomic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна общностно-равнищна икотехномическа съставност*
(organic ingrediental communistically-levelic ecotechnomic compoundness), е показано във фиг. 18.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Първична ингредиентна икотехономическа
равнищност

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

Микроикотехномически
предмет

Съвкупен
микроикотехномически
предмет

Съвкупностен микроикотехномически
предмет

Мезоикотехномически
предмет

Съвкупен
мезоикотехномически
предмет

Съвкупностен мезоикотехномически
предмет

Макроикотехномически
предмет

Съвкупен
макроикоикотехномически
предмет

Първична
ингредиентна
общностноравнищна
икотехномическа
композитност

Съвкупен
икотехномически предмет

Съвкупностен макроикотехномически
предмет

Съвкупностен
икотехномически
предмет

Първична ингредиентна
икотехномическа общностност

Фиг. 17. Първична ингредиентна общностно-равнищна икотехномическа
съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Органическа ингредиентна икотехономическа
равнищност

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

Микроикотехномика

Съвкупна
микроикотехномика

Съвкупностна
микроикофорномика

Мезоикотехномика

Съвкупна
мезоикофорномика

Съвкупностна
мезоикотехномика

Макроикотехномика

Съвкупна
макроикотехномика

Съвкупностна
макроикотехномика

Съвкупна
икотехномика

Съвкупностна
икотехно
мика

Органическа
ингредиентна
общностноравнищна
икотехномическа
композитност

Органическа ингредиентна
икотехномическа общностност

Фиг. 18. Органическа ингредиентна общностно-равнищна икотехномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икотехномическа равнищност и ингредиентната икотехномическа общностност, т.е. при
107

1201

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------първичната ингредиентна общностно-равнищна икотехномическа композитност* (primary ingrediental communistically-levelic ecotechnomic compositness), се конституират:
(1) за микроикотехномическия предмет – съвкупен микроикотехномическа предмет* (joint microecotechnomic thing) – когато общностнодефинираният микроикотехномически предмет се разглежда като единно и
сумарно цяло от съставящите я по-нискообхватни частични и единични микроикотехномически предмети, все едно че е един единствен и отделен микроикотехномически предмет, и съвкупностен микроикотехномически предмет*
(totalitic microecotechnomic thing) – когато той се разглежда като множество
(като съвкупност) от съставящите го по-нискообхватни частични и хомогенни
микроикотехномически предмети;
(2) за мезоикотехномическия предмет – съвкупен мезоикотехномически
предмет* (joint mesoecotechnomic thing) – когато общностно-дефинираният
мезоикотехномически предмет се разглежда като единно и сумарно цяло от
съставящите го по-нискообхватни частични и хомогенни мезоикотехномически предмети, все едно че е един единствен и отделен мезоикотехномически
предмет, и съвкупностен мезоикотехномически предмет* (totalitic
mesoecotechnomic thing) – когато той се разглежда като множество (като съвкупност) от съставящите го по-нискообхватни частични и хомогенни мезоикотехномически предмети;
(3) за макроикотехномическия предмет – съвкупен макроикотехномически предмет* (joint macroecotechnomic thing) – когато общностнодефинираната макроикотехномически предмет се разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите го по-нискообхватни частични и хомогенни макроикотехномически предмети, все едно че е един единствен и отделен макроикотехномически предмет, и съвкупностен микроикотехномически предмет*
(totalitic macroecotechnomic thing) – когато той се разглежда като множество
(като съвкупност) от съставящите го по-нискообхватни частични и хомогенни
микроикотехномически предмети.
Като икотехномически връзки в горепосочените икотехномически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) за микроикотехномическия предмет – съвкупни микроикотехномически ингредиенти* (joint
microecotechnomic ingredients) и съвкупностни микроикотехномически ингредиенти* (totalitic microecotechnomic ingredients); (2) за мезоикотехномическия предмет – съвкупни мезоикотехномически ингредиенти* (joint
mesoecotechnomic ingredients) и съвкупностни мезоикотехномически ингре108
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------диенти* (totalitic mesoecotechnomic ingredients); (3) за макроикотехномическия предмет – съвкупни макроикотехномически ингредиенти* (joint macroecotechnomic ingredients) и съвкупностни макроикотехномически ингредиенти* (totalitic macroecotechnomic ingredients).
Когато съвместно се приложат ингредиентната икотехномическа равнищност, ингредиентната общностна икотехномическа обхватност и ингредиентната икотехномическа общностност, се конституират:
(1) за микроикотехномическата предмет: (а) към отделния микроикотехномическа предмет – съвкупен отделен микроикотехномически предмет*
(joint single microecotechnomic thing) и съвкупностен отделен микроикотехномически предмет* (totalitic single microecotechnomic thing); (б) към секторния микроикотехномическа предмет – съвкупен секторен микроикотехномически предмет* (joint sector microecotechnomic thing) и съвкупностен секторен микроикотехномически предмет* (totalitic sector microecotechnomic
thing); (в) към обществения микроикотехномически предмет – съвкупен обществен микроикотехномически предмет* (joint social microecotechnomic
thing) и съвкупностен обществен микроикотехномически предмет*
(totalitic social microecotechnomic thing);
(2) за мезоикотехномическия предмет: (а) към секторния мезоикотехномически предмет – съвкупен секторен мезоикотехномически предмет*
(joint sector mesoecotechnomic thing) и съвкупностен секторен мезоикотехномически предмет* (totalitic sector mesoecotechnomic thing); (б) към обществения мезоикотехномически предмет – съвкупен обществен мезоикотехномически предмет* (joint social mesoecotechnomic thing) и съвкупностен обществен мезоикотехномически предмет* (totalitic social mesoecotechnomic
thing);
(3) за макроикотехномическия предмет: към обществения макроикотехномическа предмет – съвкупен обществен макроикотехномически предмет* (joint social macroecotechnomic thing) и съвкупностен обществен макроикотехномически предмет* (totalitic social macroecotechnomic thing).
На всички разновидности на тези икотехномически предмети отговарят
съответстващи им разновидности на икотехномически ингредиенти и икотехномики.
X. Ингредиентната субстанциално-равнищна икотехномическа съставност* (ingrediental substantially-levelic ecotechnomic compoundness) е общо
понятие за ингредиентна икотехномическа равнищност, ингредиентна ико109
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномическа субстанциалност и ингредиентна субстанциално-равнищна
икотехномическа
композитност*
(ingrediental
substantially-levelic
ecotechnomic compositness) (икотехномическата равнищност, икотехномическа
субстанциалност и субстанциално-равнищната икотехномическа композитност
са разновидности на субстанциално-равнищната икотехномическа съставност).
Понятията за икотехномически предмети (това се отнася и за икотехномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната субстанциалноравнищната икотехномическа съставност, са показани във фиг. 19. Това е първично прилагане на ингредиентната субстанциално-равнищна икотехномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна субстанциалноравнищна икотехномическа съставност* (primary ingrediental substantiallylevelic ecotechnomic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна субстанциално-равнищна икотехномическа съставност* (organic ingrediental substantially-levelic
ecotechnomic compoundness), е показано във фиг. 20.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Първична ингредиентна икотехномическа
равнищност

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

Микроикотехномически
предмет

Агрегатен
микроикотехномически
предмет

Множествен микроикотехномически
предмет

Мезоикотехномически
предмет

Агрегатен
мезоикотехномически
предмет

Множествен мезоикотехномически
предмет

Макроикотехномически
предмет

Агрегатен
макроикотехномически
предмет

Множествен макроикотехномически
предмет

Агрегатен
икотехномически предмет

Множествен икотехномически
предмет

Първична
ингредиентна
субстанциалноравнищна
икотехномическа
композитност

Първична ингредиентна
икотехномическа
субстанциалност

Фиг. 19. Първична ингредиентна субстанциално-равнищна икотехномическа
съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Органическа ингредиентна икотехномическа
равнищност

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

Микроикотехномика

Агрегатна
микроикотехномика

Множествена
микроикотехномика

Мезоикотехномика

Агрегатна
мезоикотехномика

Множествена мезоикотехномика

Агрегатна
макроикотехномика

Множествена макроикотехномика

Агрегатна
икотехномика

Множествена
икотехномика

Макроикотехномика

Органическа
ингредиентна
субстанциалноравнищна
икотехномическа
композитност

Органическа ингредиентна
икотехномическа
субстанциалност

Фиг. 20. Органическа ингредиентна субстанциално-равнищна икотехномическа
съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икотехномическа равнищност и ингредиентната икотехномическа субстанциалност, т.е.
при първичната ингредиентна субстанциално-равнищна икотехномическа
композитност* (primary ingrediental substantially-levelic ecotechnomic compositness), се конституират:
(1)
агрегатен
микроикотехномически
предмет*
(aggregate
microecotechnomic thing) [негова разновидност е агрегатният народностопански микроикотехномически предмет* (aggregate all-microecotechnomic
thing)] и множествен микроикотехномически предмет* (plural
microecotechnomic thing) [негова разновидност е множественият народностопански микроикотехномически предмет* (plural all-microecotechnomic
thing)];
(2)
агрегатен
мезоикотехномически
предмет*
(aggregate
mesoecotechnomic thing) [негова разновидност е агрегатнатният народностопански мезоикотехномически предмет* (aggregate all-mesoecotechnomic
thing)]
и
множествен
мезоикотехномически
предмет*
(plural
mesoecotechnomic thing) [нейгова разновидност е множественият народностопански мезоикотехномически предмет* (plural all-mesoecotechnomic
thing)];
(3)
агрегатен
макроикотехномически
предмет*
(aggregate
macroecotechnomic thing) [неговаразновидност е агрегатнатният народностопански
макроикотехномически
предмет*
(aggregate
allmacroecotechnomic thing)] и множественият макроикотехномически предмет* (plural macroecotechnomic thing) [негова разновидност е множественият народностопански макроикотехномически предмет* (plural allmacroecotechnomic thing)].
На всички разновидности на тези икотехномически предмети отговарят
съответстващи им разновидности на икотехномически ингредиенти и икотехномики.
Когато субстанциално и съвместно се приложат ингредиентната икотехномическа равнищност, ингредиентната икотехномическа субстанциалност и
ингредиентната икотехномическа общностност, се конституират:
(1) към агрегатния съвкупен икотехномически предмет – (а) агрегатен
съвкупен
микроикотехномически
предмет*
(aggregate
joint
microecotechnomic thing), (б) агрегатен съвкупен мезоикотехномически
предмет* (aggregate joint mesoecotechnomic thing) и (в) агрегатен съвкупен
макроикотехномически предмет* (aggregate joint macroecotechnomic thing);
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------освен това: (а) агрегатният микроикотехномически предмет, съвкупният микроикотехномически предмет и агрегатният съвкупен микроикотехномически
предмет са разновидности на по-общото понятие за общ микроикотехномически предмет (total microecotechnomic thing), (б) агрегатният мезоикотехномически предмет, съвкупният мезоикотехномически предмет и агрегатният
съвкупен мезоикотехномически предмет са разновидности на по-общото понятие за общ мезоикотехномически предмет (total mesoecotechnomic thing), (в)
агрегатният макроикотехномически предмет, съвкупният макроикотехномически предмет и агрегатният съвкупна макроикотехномически предмет са разновидности на по-общото понятие за общ макроикотехномически предмет
(total macroecotechnomic thing);
(2) към множествения съвкупен икотехномически предмет – (а) множествен съвкупен микроикотехномически предмет* (aggregate joint
microecotechnomic thing), (б) множествен съвкупен мезоикотехномически
предмет* (aggregate joint mesoecotechnomic thing) и (в) множествен съвкупен
макроикотехномически предмет* (aggregate joint macroecotechnomic thing);
(3) към агрегатният съвкупностен икотехномически предмет – (а) агрегатен съвкупностен микроикотехномически предмет* (aggregate totalitic microecotechnomic thing), (б) агрегатен съвкупностен мезоикотехномически
предмет* (aggregate totalitic mesoecotechnomic thing) и (в) агрегатен съвкупностен макроикотехномически предмет* (aggregate totalitic macroecotechnomic thing);
(4) към множествен съвкупностен икотехномически предмет – (а) множествен съвкупностен микроикотехномически предмет* (plural totalitic
microecotechnomic thing), (б) множествен съвкупностен мезоикотехномически предмет* (plural totalitic mesoecotechnomic thing) и (в) множествен
съвкупностен
макроикотехномически
предмет*
(plural
totalitic
macroecotechnomic thing); освен това: (а) множественият микроикотехномически предмет, съвкупностният микроикотехномически предмет и множественият съвкупностен микроикотехномически предмет са разновидности на пообщото понятие за мрежест микроикотехномически предмет (reticulated
microecotechnomic thing), (б) множественият мезоикотехномически предмет,
съвкупностният мезоикотехномически предмет и множественият съвкупностен мезоикотехномически предмет са разновидности на по-общото понятие за
мрежест мезоикотехномически предмет (reticulated mesoecotechnomic
thing), (в) множественият макроикотехномически предмет, съвкупностният
макроикотехномически предмет и множественият съвкупностен макроикотех114
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа предмет са разновидности на по-общото понятие за мрежест макроикотехномически предмет (reticulated macroecotechnomic thing).
На всички разновидности на тези икотехномически предмети отговарят
съответстващи им разновидности на икотехномически ингредиенти и икотехномики.
XI. Ингредиентната субстанциално-субстанциалностна икотехномическа съставност* (ingrediental substantially-substantialitic ecotechnomic
compoundness) е общо понятие за ингредиентна субстанциална икотехномическа обхвтност, ингредиентна икотехномическа субстанциалност и ингредиентна субстанциално-субстанциалностна икотехномическа композитност* (ingrediental substantially-substantialitic ecotechnomic compositness) (субстанциалната икотехномическа обхватност, икотехномическата субстанциалност и субстанциално-субстанциалностната икотехномическа композитност са
разновидности на субстанциално-субстанциалностната икотехномическа съставност). Понятията за икотехномически предмет (това се отнася и за икотехномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната субстанциално-субстанциалностна икотехномическа съставност, са показани във фиг. 21.
Това е първично прилагане на ингредиентната субстанциалносубстанциалностна икотехномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна субстанциално-субстанциалностна икотехномическа съставност*
(primary ingrediental substantially-substantialitic ecotechnomic compoundness).
Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна субстанциално-субстанциалностна икотехномическа съставност* (organic ingrediental substantially-substantialitic ecotechnomic compoundness), е показано във фиг. 22.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Първична ингредиентна субстанциална
икотехномическа обхватност

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

Еднороден икотехномически
предмет

Агрегатен
еднорден
икотехномически
предмет

Множествен еднороден икотехномически
предмет

Разнороден икотехномически
предмет

Агрегатен
разнороден
икотехномически
предмет

Множествен разнороден икофорномически
предмет

Всеобщ
икотехномически предмет

Агрегатен
всеобщ
икотехномически
предмет

Множествен всеобщ
икотехномически
предмет

Агрегатен
икотехномически предмет

Множествен икотехномически
предмет

Конституентна
ингредиентна
субстанциалносубстанциалностна
икотехномическа
композитност

Първична ингредиентна
икотехномическа
субстанциалност

Фиг. 21. Първична ингредиентна субстанциално-субстанциалностна
икотехномическа съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Органическа ингредиентна субстанциална
икотехномическа обхватност

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

Еднородна
икотехномика

Агрегатна
еднордна
икотехномика

Множествена еднородна икотехномика

Разнородна
икотехномика

Агрегатна
разнордна
икотехномика

Множествена разнородна
икотехномика

Всеобща
икотехномика

Агрегатна
всеобща
икотехномика

Множествена
всеобща
икотехномика

Агрегатна
икотехномика

Множествена икотехномика

Органическа
ингредиентна
субстанциалносубстанциалностна
икотехномическа
композитност

Органическа ингредиентна
икотехномическа
субстанциалност

Фиг. 22. Органическа ингредиентна субстанциално-субстанциалностна
икотехномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икотехномическа субстанциалност и ингредиентната субстанциална икотехномическа об117
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------хватност,
т.е.
при
първичната
ингредиентна
субстанциалносубстанциалностна икотехномическа композитност* (primary ingrediental
substantially-substantialitic ecotechnomic compositness), се конституират:
(1) агрегатен еднороден икотехномически предмет* (aggregate
homogeneous ecotechnomic thing) и множествен еднороден икотехномическа
предмет* (plural homogeneous ecotechnomic thing);
(2) агрегатен разнороден икотехномически предмет* (aggregate
heterogeneous ecotechnomic thing) и множествен разнороден икотехномически предмет* (plural heterogeneous ecotechnomic thing);
(3) агрегатен всеобщ икотехномически предмет* (plural general
ecotechnomic thing) и множествен всеобщ икотехномически предмет*
(plural general ecotechnomic thing).
На всички разновидности на тези икотехномически предмети отговарят
съответстващи им разновидности на икотехномически ингредиенти и икотехномики.
Когато съвместно се приложат ингредиентната икотехномическа равнищност, ингредиентната икотехномическа субстанциалност и ингредиентната
субстанциална икотехномическа обхватност, се конституират:
(1) към агрегатния еднороден икотехномически предмет – (а) агрегатен
еднороден микроикотехномически предмет* (aggregate homogeneous
microecotechnomic thing), (б) агрегатен еднороден мезоикотехномически
предмет* (aggregate homogeneous mesoecotechnomic thing) и (в) агрегатен
еднороден макроикотехномически предмет* (aggregate homogeneous
macroecotechnomic thing);
(2) към множествения еднороден икотехномически предмет – (а)
множествен еднороден микроикотехномически предмет* (plural
homogeneous microecotechnomic thing), (б) множествен еднороден
мезоикотехномически предмет* (plural homogeneous mesoecotechnomic thing)
и (в) множествен еднороден макроикотехномически предмет* (plural
homogeneous macroecotechnomic thing);
(3) към агрегатния разнороден икотехномически предмет – (а) агрегатен
разнороден микроикотехномически предмет* (aggregate heterogeneous
microecotechnomic thing), (б) агрегатен разнороден мезоикотехномически
предмет* (aggregate heterogeneous mesoecotechnomic thing) и (в) агрегатен
разнороден макроикотехномически предмет* (aggregate heterogeneous
macroecotechnomic thing);
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(4) към множествения разнороден икотехномически предмет – (а) множествен разнороден микроикотехномически предмет* (plural heterogeneous
microecotechnomic thing), (б) множествен разнороден мезоикотехномически
предмет* (plural heterogeneous mesoecotechnomic thing) и (в) множествен
разнороден макроикотехномически предмет* (plural heterogeneous
macroecotechnomic thing);
(5) към агрегатния всеобщ икотехномически предмет – (а) агрегатен всеобщ микроикотехномически предмет* (aggregate general microecotechnomic
thing), (б) агрегатен всеобщ мезоикотехномически предмет* (aggregate
general mesoecotechnomic thing) и (в) агрегатен всеобщ макроикотехномически предмет* (aggregate general macroecotechnomic thing);
(6) към множествения всеобщ икотехномически предмет – (а) множествен
всеобщ
микроикотехномически
предмет*
(plural
general
microecotechnomic thing), (б) множествен всеобщ мезоикотехномически
предмет* (plural general mesoecotechnomic thing) и (в) множествен всеобщ
макроикотехномически предмет* (plural general macroecotechnomic thing).
На всички разновидности на тези икотехномически предмети отговарят
съответстващи им разновидности на икотехномически ингредиенти и икотехномики.
XII. Ингредиентната общностно-субстанциалностната икотехномическа съставност* (ingrediental communistically-substantialitic ecotechnomic
compoundness) е общо понятие за ингредиентна общностна икотехномическа
обхвтност, ингредиентна икотехномическа субстанциалност и ингредиентна общностно-субстанциалностна икотехномическа композитност*
(ingrediental substantially-substantialitic ecotechnomic compositness) (общностната икотехномическа обхватност, икотехномическата субстанциалност и икотехномическата общностно-субстанциалностна композитност са разновидности на общностно-субстанциалностната икотехномическа съставност). Понятията за икотехномически предмет (това се отнася и за икотехномическите ингредиенти),
които
възникват
при
ингредиентната
общностносубстанциалностна икотехномическа съставност, са показани във фиг. 23. Това
е първично прилагане на ингредиентната общностно-субстанциалностната
икотехномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна общностносубстанциалностната икотехномическа съставност* (primary ingrediental
communistically-substantialitic ecotechnomic compoundness). Органическото
прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна общ119
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

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

Първична ингредиентна общностна
икотехномическа обхватност

ностно-субстанциалностната икотехномическа съставност* (organic
ingrediental scommunistically-substantialitic ecotechnomic compoundness), е показано във фиг. 24.

Отделен
икотехномически
предмет

Агрегатен
отделен
икотехномически
предмет

Множествен отделен
икотехномически
предмет

Секторен
икотехномически
предмет

Агрегатен
секторен
икотехномически
предмет

Множествен секторен икотехномически
предмет

Обществен икотехномически
предмет

Агрегатен
обществен
икотехномически
предмет

Множествен общствен икотехномически
предмет

Агрегатен
икотехномически предмет

Множествен икотехномически
предмет

Първична
ингредиентна
общностносубстанциалностна
икотехномическа
композитност

Първична ингредиентна
икотехномическа
субстанциалност

Фиг. 23. Първична ингредиентна общностно-субстанциалностна икотехномическа
съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Органическа ингредиентна общностна
икотехномическа обхватност

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

Отделна
икотехномика

Агрегатна
отделна
икотехномика

Множествена
отделна
икотехномика

Секторна икотехномика

Агрегатна
секторнаикотехномика

Множествена
секторна
икотехномика

Обществена
икотехномика

Агрегатна
обществена икотехномика

Множествена обществена
икотехномика

Агрегатна
икотехномика

Множествена икотехномика

Органическа
ингредиентна
общностносубстанциалностна
икотехномическа
композитност

Органическа ингредиентна
икотехномическа
субстанциалност

Фиг. 24. Органическа ингредиентна общностно-субстанциалностна икотехномическа
съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икотехномическа субстанциалност и ингредиентната общностна икотехномическа обхватност, т.е. при първичната ингредиентна общностно-субстанциалностна
икотехномическа композитност* (primary ingrediental substantiallysubstantialitic ecotechnomic compositness), се конституират:
(1) агрегатен отдела икотехномически предмет* (aggregate single
ecotechnomic thing) и множествен отделен икотехномически предмет*
(plural single ecotechnomic thing);
(2) агрегатен секторен икотехномически предмет* (aggregate sector
ecotechnomic thing) и множествен секторен икотехномически предмет*
(plural social ecotechnomic thing);
(3) агрегатен обществен икотехномически предмет* (aggregate social
ecotechnomic thing) и множествен обществен икотехномически предмет*
(plural sector ecotechnomic thing).
На всички разновидности на тези икотехномически предмети отговарят
съответстващи им разновидности на икотехномически ингредиенти и икотехномики.
Когато съвместно се приложат ингредиентната икотехномическа равнищност, ингредиентната икотехномическа субстанциалност и ингредиентната
общностна икотехномическа обхватност, се конституират:
(1) към агрегатния отделен икотехномически предмет – агрегатен отделен микроикотехномически предмет* (aggregate single microecotechnomic
thing);
(2) към множествения отделен икотехномически предмет – множествен
отделен микроикотехномически предмет* (plural single microecotechnomic
thing);
(3) към агрегатния секторен икотехномически предмет – (а) агрегатен
секторен
микроикотехномически
предмет*
(aggregate
sector
microecotechnomic thing), (б) агрегатен секторен мезоикотехномически
предмет* (aggregate sector mesoecotechnomic thing);
(4) към множествения секторен икотехномически предмет – (а) множествен секторен микроикотехномически предмет* (plural sector
microecotechnomic thing), (б) множествен секторен мезоикотехномически
предмет* (plural sector mesoecotechnomic thing);
(5) към агрегатния обществен икотехномически предмет – (а) агрегатен
обществeн
микроикотехномически
предмет*
(aggregate
social
microecotechnomic thing), (б) агрегатен обществен мезоикотехномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмет* (aggregate social mesoecotechnomic thing), (в) агрегатен обществен
макроикотехномически предмет* (aggregate social macroecotechnomic thing);
(6) към множествения обществен икотехномически предмет – (а) множествен обществен микроикотехномически предмет* (plural social
microecotechnomic thing), (б) множествен обществен мезоикотехномически
предмет* (plural social mesoecotechnomic thing), (в) множествен обществен
макроикотехномически предмет* (plural social macroecotechnomic thing).
На всички разновидности на тези икотехномически предмети отговарят
съответстващи им разновидности на икотехномически ингредиенти и икотехномики.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа обобщеност към понятието за икотехномически обопредмет поражда следните негови
разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа
обобщеност*
(primary
ingrediental
ecotechnomic
generalizedness)]:
(1) икотехномически обопредмет* (ecotechnomic gething) [съкратено от
и същото като обобщен икотехномически предмет* (generalized ecotechnomic thing)] – общо понятие за разновидностите на икотехномическия предмет, породени от ингредиентната икотехномическа обобщеност; икотехномически предмет, конституиран в обоикотехномиката;
(2) икотехномически субстопредмет* (ecotechnomic substothing) [същото като субстанциалностен икотехномически предмет* (substantialitical
ecotechnomic thing)] – общо понятие за разновидностите на икотехномическия
предмет, породени от ингредиентната икотехномическа субстанциалност;
икотехномически предмет, конституиран в субстоикотехномиката;
(3) икотехномически консипредмет* (ecotechnomic consithing) [същото
като консистентностен икотехномически предмет* (consistentness
ecotechnomic thing)] – общо понятие за разновидностите на икотехномическия
предмет, породени от ингредиентната субстанциална икотехномическа обхватност; икотехномически предмет, конституиран в консиикотехномиката;
(4) икотехномически комбипредмет* (ecotechnomic combithing) [същото
като комбинаторностен икотехномически предмет* (combinatonaritic
ecotechnomic thing)] – общо понятие за разновидностите на икотехномическия
предмет, породени от ингредиентната икотехномическа общностност; икотехномически предмет, конституиран в комбиикотехномиката;
(5) икотехномически комунипредмет* (ecotechnomic communithing)
[същото като общностностен икотехномически предмет* (combinatonaritic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic thing)] – общо понятие за разновидностите на икотехномическия
предмет, породени от ингредиентната общностна икотехномическа обхватност; икотехномически предмет, конституиран в комуниикотехномиката;
(6) икотехномически левелпредмет* (ecotechnomic levelthing) [същото
като равнищностен икотехномически предмет* (levelness ecotechnomic
thing)] – общо понятие за разновидностите на икотехномическия предмет, породени от ингредиентната икотехномическа равнищност; икотехномически
предмет, конституиран в левеликотехномиката;
(7) икотехномически рангпредмет* (ecotechnomic rangething) [същото
като обхватностен икотехномически предмет* (rangeness ecotechnomic
thing)] – общо понятие за разновидностите на икотехномическия предмет, породени от ингредиентната икотехномическа обхватност; икотехномически
предмет, конституиран в рангикотехномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа обобщеност към понятието за обсиикотехномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа обобщеност* (organic ingrediental ecotechnomic generalizedness)]:
(1) обоикотехномика* (geecotechnomy) [съкратено от и същото като
обобщена икотехномика* (generalized ecotechnomy)] – общо понятие за разновидностите на икотехномиката, породени от ингредиентната икотехномическа обобщеност;
(2) субстоикотехномика* (substoecotechnomy) [същото като субстанциалностна икотехномика* (substantialitical ecotechnomy)] – общо понятие за
разновидностите на икотехномиката, породени от ингредиентната икотехномическа субстанциалност;
(3) консиикотехномика* (consiecotechnomy) [същото като консистентностна икотехномика* (consistentness ecotechnomy)] – общо понятие за разновидностите на икотехномиката, породени от ингредиентната субстанциална икотехномическа обхватност;
(4) комбиикотехномика* (combiecotechnomy) [същото като комбинаторностна икотехномика* (combinatonaritic ecotechnomy)] – общо понятие
за разновидностите на икотехномиката, породени от ингредиентната икотехномическа общностност;
(5) комуниикотехномика* (communiecotechnomy) [същото като общностностна икотехномика* (combinatonaritic ecotechnomy)] – общо понятие за
разновидностите на икотехномиката, породени от ингредиентната общностна
икотехномическа обхватност;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(6) левеликотехномика* (levelecotechnomy) [същото като равнищностна
икотехномика* (levelness ecotechnomy)] – общо понятие за разновидностите
на икотехномиката, породени от ингредиентната икотехномическа равнищност;
(7) рангикотехномика* (rangeecotechnomy) [същото като обхватностна
икотехномика* (rangeness ecotechnomy)] – общо понятие за разновидностите
на икотехномиката, породени от ингредиентната икотехномическа обхватност.
От посочените по-горе разновидности на икотехномическия предмет съобразно с ингредиентната икотехномическа обобщеност могат да се изведат
(да се конституират) и други разновидности като резултат от комбинирането
прилагане на използваните по-горе шест изходни критерия.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ* (ingrediental
ecotechnomic rangeness) (*) – първичен ингредиентен икотехномически критерий, който разграничава икотехномическите предмети в зависимост от това
съвместно на какъв субстанциален и институционален обхват те съответстват.
Представлява общо понятие за ингредиентната субстанциална икотехномическа обхватност и ингредиентната общностна икотехномическа обхватност. Този критерий предполага, че икотехномическите предмети от поширокия субстанциален и институционален обхват на обобщеност са множество от съответствуващите икотехномически предмети от по-тесния обхват на
обобщеност (за разлика от ингредиентната икотехномическа равнищност,
където икотехномическите предмети от по-горно равнище на обобщеност са
суми от съответствуващите им по качество икотехномически предмети от пониско равнище на обобщеност). Той е една от разновидностите на ингредиентната икотехномическа обобщеност. Ингредиентната икотехномическа обхватност е частен случай на ингредиентната икофорномическа обхватност.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа обхватност към понятието за икотехномически рангпредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
икотехномическа обхватност* (primary ingrediental ecotechnomic rangeness)]:
(1) икотехномически рангпредмет* (ecotechnomic rangthing) [съкратено
от и същото като обхватностен икотехномически предмет* (rangeness
ecotechnomic thing)] – общо понятие за разновидностите на икотехномическия
предмет от гледна точка на ингредиентната икотехномическа обхватност и
общо понятие за консистентностен икотехномически предмет (икотехноми125
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески консипредмет) и общностен икотехномически комунипредмет (икотехномически комунипредмет) в даден общностен обхват; икотехномически
предмет, конституиран в рангикотехномиката;
(2) икотехномически партипредмет* (ecotechnomic partithing) [съкратено от и същото като частен икотехномически предмет* (particular
ecotechnomic thing)] – общо понятие за еднороден икотехномически предмет
(икотехномически хомопредмет) и отделен икотехномически предмет (икотехномически сингълпредмет) с еднаква и еднородна качествена определеност в
даден общностен обхват; икотехномически предмет, конституиран в партиикотехномиката;
(3) икотехномически групопредмет* (ecotechnomic groupthing) [съкратено от и същото като групов икотехномически предмет* (group ecotechnomic
thing)] – общо понятие за разнородeн икотехномически предмет (икотехномически хетеропредмет) и секторен икотехномически предмет (икотехномически
сектипредмет) с нееднаква и нееднородна качествена определеност в даден
общностен обхват; икотехномически предмет, конституиран в групоикотехномиката;
(4) икотехномически компрепредмет* (ecotechnomic comprething) [съкратено от и същото като всеобхватностен икотехномически предмет*
(comprehensive ecotechnomic thing)] – общо понятие за всеобщ икотехномически и предмет (икотехномически дженипредмет) и обществен икотехномически
предмет (икотехномически соципредмет), които са множество от всички нееднакви (неедноинституционални или неедносубстанциални) икотехномически предмети в обществен обхват; икотехномически предмет, конституиран в
компреикотехномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа обхватност към понятието за рангикотехномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа обхватност* (organic ingrediental ecotechnomic rangeness)]:
(1) рангикотехномика* (rangecotechnomy) [съкратено от и същото като
обхватностна икотехномика* (rangeness ecotechnomy)] – общо понятие за
разновидностите на икотехномиката, породени от ингредиентната икотехномическа обхватност и общо понятие за консистентностна икотехномика (консиикотехномика) и общностна икотехномика (комуниикотехномика); състои
се от икотехномически рангпредмети (от обхватностни икотехномически
предмети);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) партиикотехномика* (partiecotechnomy) [съкратено от и същото като
частна икотехномика* (particular ecotechnomy)] – икотехномика, която от
гледна точка на ингредиентната икотехномическа обхватност се състои от
икотехномически партипредмети (от частни икотехномически предмети); общо понятие за еднородна (хомоикотехномика) и отделна икотехномика (сингъликотехномика);
(3) групоикотехномика* (groupecotechnomy) [съкратено от и същото като
групова икотехномика* (group ecotechnomy)] – икотехномика, която от гледна
точка на ингредиентната икотехномическа обхватност се състои от икотехномически групопредмети (от групови икотехномически предмети); – общо
понятие за разнородна икотехномика (хетероикотехномика) и секторна икотехномика (икотехномически сектипредмет);
(4) компреикотехномика* (compreecotechnomy) [съкратено от и същото
като всеобхватна икотехномика* (comprehensive ecotechnomy)] – икотехномика, която от гледна точка на ингредиентната икотехномическа обхватност
се състои от икотехномически компрепредмети (от всеобхватностни икотехномически предмети); общо понятие за всеобща икотехномика (джениикотехномика) и обществена икотехномика (социикотехномика).
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ (ingrediental
ecotechnomic rangeness) (ки) – във:
ингредиентна икотехномическа обхватност;
ингредиентна общностна икотехномическа обхватност;
ингредиентна субстанциална икотехномическа обхватност.
ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
ОБЩНОСТНОСТ*
(ingrediental ecotechnomic combinationarity) (*) – първичен ингредиентен икотехномически критерий, който разграничава икотехномическите предмети
(в т.ч. и икотехномическите обекти, икотехномическите системи и икотехна елементите, които ги образуват. Той е една от разновидностите на ингредиентната икотехномическа обобщеност. Ингредиентната икотехномическа общностност е частен случай на ингредиентната икофономическа общностност.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа общностност към понятието за икотехномически комбипредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
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combinationarity)]:
(1) икотехномически комбипредмет* (ecotechnomic combithing) [съкратено от и същото като комбинаторностен икотехномически предмет*
(combinationaritic ecotechnomic thing)] – общо понятие за разновидностите на
икотехномическия предмет от гледна точка на ингредиентната икотехномическа общностност; икотехномически предмет, конституиран в комбиикотехномиката;
(2) икотехномически джоинтпредмет* (ecotechnomic jointthing) [съкратено от и същото като съвкупен икотехномически предмет* (joint ecotechnomic thing)] – икотехномически предмет, когато той се разглежда като единно
и сумарно цяло от съставящите го по-нискообхватни групови или отделни институционално-дефинирани икотехномически предмети, все едно че е един
единствен и отделен икотехномически предмет (където отделните икотехномически предмети на съвкупния икотехномически предмет са суми от
съответните им едноименни (еднородни) икотехномически предмети на съставящите го по-нискообхватни институционално-дефинирани икотехномически предмети, като последните са представени в съвкупностния икотехномически предмет); икотехномически предмет, конституиран в джоинтикотехномиката;
(3) икотехномически тотипредмет* (ecotechnomic totithing) [съкратено
от и същото като съвкупностен икотехномически предмет* (totalitic
ecotechnomic thing)] – икотехномически предмет, когато той се разглежда като
като икотехномическа съвкупност* (ecotechnomic totality) от съставящите го
по-нискообхватни частични и единични икотехномически предмети; икотехномически предмет, конституиран в тотиикотехномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа общностност към понятието за комбиикотехномика поражда следните негови
разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна
икотехномическа общностност* (organic ingrediental ecotechnomic
combinationarity)]:
(1) комбиикотехномика* (combiecotechnomy) [съкратено от и същото като общностностна икотехномика* (combinationaritic ecotechnomy)] – общо
понятие за разновидностите на икотехномиката, породени от ингредиентната
икотехномическа общностност; състои се от икотехномически комбипредмети (от общностностни икотехномически предмети);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) джоинтикотехномика* (jointecotechnomy) [съкратено от и същото
като съвкупна икотехномика* (joint ecotechnomy)] – икотехномика, която от
гледна точка на ингредиентната икотехномическа общностност се състои от
икотехномически джоинтпредмети (от съвкупни икотехномически предмети);
(3) тотиикотехномика* (totiecotechnomy) [съкратено от и същото като
съвкупностна икотехномика* (totalitic ecotechnomy)] – икотехномика, която
от гледна точка на ингредиентната икотехномическа общностност се състои
от икотехномически тотипредмети (от съвкупностни икотехномически предмети).
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ* (ingrediental
ecotechnomic severality) (*) – първичен ингредиентен икотехномически критерий, според който икотехномическите предмети* (ecotechnomic things) (в
т.ч. и икотехномическите обекти, икотехномическите системи и икотехномическите ингредиенти) (вж. икономически предмет) се разделят на
необособени и обособени по отношение заобикалящата ги неикотехномическа
и икотехномическа среда* (ecotechnomic medium) (вж. икономическа среда).
Той частен случай на ингредиентната икофорномическа отделимост.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа отделимост към понятието за икотехномически сетипредмет (съкратено от икотехномически предмет на отделимостта – separability ecotechnomic thing) поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната
ингредиентна икотехномическа отделимост* (primary ingrediental
ecotechnomic severality)]:
(1) икотехномически сетипредмет* (ecotechnomic setithing) [същото като сетитен икотехномически предмет* (sеtited ecotechnomic thing)] (има се
предвид логическото понятие за предмет) – общо понятие за разновидностите
на сетитния икотехномически предмет от гледна точка на ингредиентната
икотехномическа отделимост; според органическото прилагане [т.е. според
органическата ингредиентна икотехномическа отделимост* (organic
ingrediental ecotechnomic severality)] на него отговаря понятието за сетитна
икотехномика* (setited ecotechnomy) [същото като сетиикотехномика*
(setiecotechnomy)];
(2) икотехномически инсепапредмет* (ecotechnomic insepathing) (съкратено от inseparated) [същото като необособен икотехномически предмет*
(inseparated ecotechnomic thing)] – икотехномически предмет (макар и дефинитивно ограничен като всички икотехномически предмети), който икотехноми129
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески не е обособен от заобикалящата го неикотехномическа и икотехномическа среда и при който не се идентифицира някакво икотехномическо взаимодействие между него и средата; т.е. той има пасивно икотехномическо отношение към средата; според органическото прилагане на него отговаря понятието за необособена икотехномика* (inseparated ecotechnomy) [същото
като инсепаикотехномика* (insepaecotechnomy)];
(3) икотехномически сепапредмет* (ecotechnomic sepathing) (съкратено
от separated) [същото като обособен икотехномически предмет* (separated
ecotechnomic thing) или още икотехномически сепаратум* (ecotechnomic
separatum)] – икотехномически предмет, който икотехномически е обособен
от заобикалящата го неикотехномическа и икотехномическа среда и при който
се идентифицира наличие или отсъствие на икотехномическо взаимодействие
между него и средата; т.е. той има пасивно или активно икотехномическо отношение към средата; за него са характерни (а) функционалност (той преобразува входа от околната среда към него в изход към нея) (вж. функционална
икономическа система) и (б) цялостност (икотехномическият предмет като
цяло притежава икотехномически свойства, различни от и надграждащи
свойствата на съставящите го части) (вж. цялостност на икономическата
система); според органическото прилагане на него отговаря понятието за
обособена икотехномика* (separated ecotechnomy) [същото като сепаикотехномика* (sepaecotechnomy)]; ако не е посочено друго, под икотехномически
предмет обиковено се подразбира икотехномическият сепапредмет.
Когато няма взаимодействие между икотехномическия сепапредмет и
околната среда (взаимодействието е нулево, входът и изходът на сепаратума са
нулеви), той е закрит икотехномически сепапредмет* (covered ecotechnomic
sepathing) или още закрит икотехномически сепаратум* (covered
ecotechnomic separatum) (вж. закрита икономическа система), а когато има
взаимодействие между икотехномическия сепапредмет и околната среда (взаимодействието е положително, входът и изходът на сепаратума са положителни), той е открит икотехномически сепапредмет* (discovered ecotechnomic
sepathing) или още открит икотехномически сепаратум* (discovered
ecotechnomic separatum) (вж. открита икономическа система), което се определя още като икотехномическа единица* (ecotechnomic participant) (вж. икономическа единица). На тези две понятия съответстват закрита сепаикотехномика* (covered sepaecotechnomy) и открита сепаикотехномика*
(discovered sepaecotechnomy).

130

1224

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
ПОЗИДЪЛБОЧИНА*
(ingrediental ecotechnomic posideepness) (същото като ингредиентна икотехномическа позиционна дълбочина и съкратено от ингредиентна икотехномическа позиция и ингредиентна икотехномическа дълбочина) (*) – вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е логическо произведение
(конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икотехномическа позиция
и ингредиентна икотехномическа дълбочина и по този начин разграничава
съвместно (1) икотехномическите предмети според мястото, което заемат във
взаимоотношението между вътрешната и външната среда на икотехномиката
и на нейните разновидности (което е разположение в ширина) и (2) икотехномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението
между вътрешната и външната страна на икотехномиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина). Ингредиентната икотехномическа позидълбочина е частен случай на ингредиентната икофорномическа
позидълбочина.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа позидълбочина към понятието за икотехномически позидиппредмет* (ecotechnomic
posideepthing) (съкратено от позиционен дълбочинен икотехномически
предмет – positional deepness ecotechnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа позидълбочина* (primary ingrediental ecotechnomic
posideepness), която е комбинация от първичната ингредиентна икотехномическа позиция* (primary ingrediental ecotechnomic position) и първичната
ингредиентна
икотехномическа
дълбочина*
(primary
ingrediental
ecotechnomic deepness)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа позидълбочина към понятието за позидипикотехномика* (posideepecotechnomy) (съкратено от позиционна дълбочинна
икотехномика – positional deepness ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа позидълбочина* (organic ingrediental
ecotechnomic posideepness), която е комбинация от органическата ингредиентна икотехномическа позиция* (organic ingrediental ecotechnomic position)
и органическата ингредиентна икотехномическа дълбочина* (organic
ingrediental ecotechnomic deepness)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икотехномическия позидиппредмет според
първичната ингредиентна икотехномическа позидълбочина

Първична ингредиентна
икотехномическа позиция

Първична
ингредиентна
икотехномическа
позидълбочина
(икотехномически
позидиппредмет)

Първична ингредиентна
икотехномическа дълбочина

Икотехномически
диппредмет

Икотехномически
инспредмет

Икотехномически
специпредмет

Икотехномически
аутспредмет

Икотехномически
позипредмет

Икотехномически
позидиппредмет

Икотехномически
позиинспредмет

Икотехномически
позиспеципредмет

Икотехномически
позиаутспредмет

Икотехномически
интрапредмет

Икотехномически
интрадиппредмет

Икотехномически
интраинспредмет

Икотехномически
интраспеципредмет

Икотехномически
интрааутспредмет

Икотехномически
фейспредмет

Икотехномически
фейсдиппредмет

Икотехномически
фейсинспредмет

Икотехномически
фейсспеципредмет

Икотехномически
фейсаутспредмет

Икотехномически
екстрапредмет

Икотехномически
екстрадиппредмет

Икотехномически
екстраинспредмет

Икотехномически
екстраспеципредмет

Икотехномически
екстрааутспредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позидипикотехномиката според органическата
ингредиентна икотехномическа позидълбочина

Органическа ингредиентна
икотехномическа позиция

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
позидълбочина
(позидипикотехномика)

Органическа ингредиентна икотехномическа
дълбочина
Дипикотехномика

Инсикотехномика

Специикотехномика

Аутсикотехномика

Позиикотехномика

Позидипикотехномика

Позиинсикотехномика

Позиспециикотехномика

Позиаутсикотехномика

Интраикотехномика

Интрадипикотехномика

Интраинсикотехномика

Интраспециикотехномика

Интрааутсикотехномика

Фейсикотехномика

Фейсдипикотехномика

Фейсинсикотехномика

Фейсспециикотехномика

Фейсаутсикотехномика

Екстраикотехномика

Екстрадипикотехномика

Екстраинсикотехномика

Екстраспециикотехномика

Екстрааутсикотехномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПОЗИПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental ecotechnomic posipriority) (същото като ингредиентна икотехномическа позиционна приоритетност и съкратено от ингредиентна икотехномическа позиция и ингредиентна икотехномическа приоритетност) (*)
– вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икотехномическа позиция и ингредиентна икотехномическа приоритетност и по този начин
разграничава съвместно (1) икотехномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на
икотехномиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина) и (2) степените на приоритетност на икотехномическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от икотехномическия субект.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ингредиентната икотехномическа позиприоритетност е частен случай на
ингредиентната икофорномическа позиприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа позиприоритетност към понятието за икотехномически позиприопредмет*
(ecotechnomic posipriothing) (съкратено от позиционен приоритетностен
икотехномически предмет – positional prioritical ecotechnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа позиприоритетност* (primary
ingrediental ecotechnomic posipriority), която е комбинация от първичната ингредиентна икотехномическа позиция* (primary ingrediental ecotechnomic position) и първичната ингредиентна икотехномическа приоритетност*
(primary ingrediental ecotechnomic priority)]. От своя страна органическото
прилагане на ингредиентната икотехномическа позиприоритетност към
понятието за позиприоикотехномика* (posiprioecotechnomy) (съкратено от
позиционна приоритетностна икотехномика – positional prioritical
ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа позиприоритетност* (organic ingrediental ecotechnomic posipriority), която е комбинация от органическата ингредиентна икотехномическа позиция* (organic
ingrediental ecotechnomic position) и органическата ингредиентна икотехномическа приоритетност* (organic ingrediental ecotechnomic priority)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икотехномическия позиприопредмет според
първичната ингредиентна икотехномическа позиприоритетност

Първична ингредиентна
икотехномическа позиция

Първична
ингредиентна
икотехномическа
позиприоритетност
(икотехномически
позиприопредмет)

Първична ингредиентна
икотехномическа приоритетност

Икотехномически
приопредмет

Икотехномически
типопредмет

Икотехномически
копредмет

Икотехномически
позипредмет

Икотехномически
позиприопредмет

Икотехномически
позитипопредмет

Икотехномически
позикопредмет

Икотехномически
интрапредмет

Икотехномически
интраприопредмет

Икотехномически
интратипопредмет

Икотехномически
интракопредмет

Икотехномически
фейспредмет

Икотехномически
фейсприопредмет

Икотехномически
фейстипопредмет

Икотехномически
фейскопредмет

Икотехномически
екстрапредмет

Икотехномически
екстраприопредмет

Икотехномически
екстратипопредмет

Икотехномически
екстракопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позиприоикотехномиката според органическата
ингредиентна икотехномическа позиприоритетност

Органическа ингредиентна
икотехномическа позиция

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
позиприоритетност
(позиприоикотехномика)

Органическа ингредиентна
икотехномическа приоритетност

Приоикотехномика

Типоикотехномика

Коикотехномика

Позиикотехномика

Позиприоикотехномика

Позитипоикотехномика

Позикоикотехномика

Интраикотехномика

Интраприоикотехномика

Интратипоикотехномика

Интракоикотехномика

Фейсикотехномика

Фейсприоикотехномика

Фейстипоикотехномика

Фейскоикотехномика

Екстраикотехномика

Екстраприоикотехномика

Екстратипоикотехномика

Екстракоикотехномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПОЗИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecotechnomic posiresolventness) (същото като ингредиентна икотехномическа позиционна разрешителност и съкратено от ингредиентна
икотехномическа позиция и ингредиентна разрешаваща икотехномическа
способност) (*) – вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е
логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна
икотехномическа позиция и ингредиентна разрешаваща икотехномическа
способност и по този начин разграничава съвместно (1) икотехномическите
предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на икотехномиката и на нейните разновидности
(което е разположение в ширина) и (2) степените на подробност в структурирането на икономическите предмети и на техните разновидности. Ингредиен136
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тната икотехномическа позиразрешителност е частен случай на ингредиентната икофорномическа позиразрешителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа позиразрешителност към понятието за икотехномически позирезопредмет*
(ecotechnomic posiresothing) (съкратено от позиционен разрешаващ икотехномически предмет – positional resolving ecotechnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа позиразрешителност* (primary
ingrediental ecotechnomic posiresolventness), която е комбинация от първичната ингредиентна икотехномическа позиция* (primary ingrediental
ecotechnomic position) и първичната ингредиентна разрешаваща икотехномическа способност* (primary ingrediental resolving ecotechnomic power)]. От
своя страна органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа
позиразрешителност
към
понятието
за
позирезоикотехномика*
(posiresoecotechnomy) (съкратено от позиционна разрешаваща икотехномика
– positional resolving ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени
в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа позиразрешителност* (organic ingrediental ecotechnomic posiresolventness), която е комбинация от органическата ингредиентна икотехномическа позиция* (organic ingrediental ecotechnomic position) и органическата
ингредиентна разрешаваща икотехномическа способност* (organic
ingrediental resolving ecotechnomic power)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икотехномическия позирезопредмет според
първичната ингредиентна икотехномическа позиразрешителност

Първична ингредиентна
икотехномическа позиция

Първична
ингредиентна
икотехномическа
позиразрешителност
(икотехномически
позирезопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща икотехномическа
способност

Икотехномически
резопредмет

Икотехномически
тенпредмет

Икотехномически
ексопредмет

Икотехномически
позипредмет

Икотехномически
позирезопредмет

Икотехномически
позитенпредмет

Икотехномически
позиексопредмет

Икотехномически
интрапредмет

Икотехномически
интрарезопредмет

Икотехномически
интратенпредмет

Икотехномически
интраексопредмет

Икотехномически
фейспредмет

Икотехномически
фейсрезопредмет

Икотехномически
фейстенпредмет

Икотехномически
фейсексопредмет

Икотехномически
екстрапредмет

Икотехномически
екстрарезопредмет

Икотехномически
екстратенпредмет

Икотехномически
екстраексопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позирезоикотехномиката според органическата
ингредиентна икотехномическа позиразрешителност

Органическа ингредиентна
икотехномическа позиция

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
позиразрешителност
(позирезоикотехномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща икотехномическа
способност
Резоикотехномика

Теникотехномика

Ексоикотехномика

Позиикотехномика

Позирезоикотехномика

Позитеникотехномика

Позиексоикотехномика

Интраикотехномика

Интрарезоикотехномика

Интратеникотехномика

Интраексоикотехномика

Фейсикотехномика

Фейсрезоикотехномика

Фейстеникотехномика

Фейсексоикотехномика

Екстраикотехномика

Екстрарезоикотехномика

Екстратеникотехномика

Екстраексоикотехномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ* (ingrediental
ecotechnomic position) (*) – първичен ингредиентен икотехномически критерий, който разграничава икотехномическите (в т.ч. и икотехномическите
обекти, икотехномическите системи и икотехномическите ингредиенти)
предмети според мястото, което те заемат в взаимоотношението между вътрешната и външната среда на икотехномиката и на нейните разновидности
(което е разположение в ширина). Той е една от разновидностите на ингредиентното икотехномическо разположение. Ингредиентната икотехномическа
позиция е частен случай на ингредиентната икофорномическа позиция.
Органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа позиция
към понятието за позиикотехномика поражда следните негови разновидности
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------[т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа
позиция* (organic ingrediental ecotechnomic position)]:
(1) позиикотехномика* (posiecotechnomy) [съкратено от и същото като
позиционна икотехномика* (positional ecotechnomy)] – общо понятие за разновидностите на позиикотехномиката от гледна точка на ингредиентната
икотехномическа позиция;
(2) интраикотехномика* (intraecotechnomy) [същото като нуклеарна
икотехномика* (nuclearary ecotechnomy), както и съкратено от и същото като
интрапозиционна икотехномика* (intrapositional ecotechnomy)] – позиикотехномика, която се разполага във вътрешността на дадена обособена икотехномика (респ. на дадена икотехномическа система) и която въздейства върху
околната (външната) среда (върху екстраикотехномиката, заобикаляща системата) или получава въздействия от нея посредством фейсикотехномиката (взаимодействието между интраикотехномиката и екстраикотехномиката е опосредствано, а взаимодействието между интраикотехномиката и фейсикотехномиката, както и взаимодействието между фейсикотехноиката и екстраикотехномиката е непосредствено);
(3) фейсикотехномика* (faceecotechnomy) [същото като гранична икотехномика* (boundary ecotechnomy), както и съкратено от и същото като
фейспозиционна икотехномика* (facepositional ecotechnomy)] – позиикотехномика, която е границата на дадена обособена икотехномика (респ. на дадена
икотехномическа система) и която непосредствено взаимодейства с околната (външната) среда (с екстраикотехномиката, заобикаляща системата) и с вътрешната среда (с интраикотехномиката);
(4) екстраикотехномика* (extraecotechnomy) [съкратено от и същото като екстрапозиционна икотехномика* (positional ecotechnomy)] – позиикотехномика, която е част от заобикалящата обособената икотехномика (респ.
дадената икотехномическа система) среда, която е непосредствено позиционирана до нейната граница и която взамодейства с тази система посредством
фейсикотехномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа позиция
към понятието за икотехномически позипредмет поражда следните негови
разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа позиция* (primary ingrediental ecotechnomic position)]:
(1) икотехномически позипредмет* (ecotechnomic posithing) [съкратено
от и същото като позиционен икотехномически предмет* (positional
ecotechnomic thing)] – общо понятие за разновидностите на икотехномическия
140
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------позипредмет от гледна точка на ингредиентната икотехномическа позиция;
икотехномически предмет, конституиран в позиикотехномиката;
(2) икотехномически интрапредмет* (ecotechnomic intrathing) [същото
като нуклеарен икотехномически предмет* (nuclearary ecotechnomic thing) –
икотехномически предмет, конституиран в интраикотехномиката;
(3) икотехномически фейспредмет* (ecotechnomic facething) [същото
като граничен икотехномически предмет* (boundary ecotechnomic thing) –
икотехномически предмет, конституиран в фейсикотехномиката;
(4) икотехномически екстрапредмет* (ecotechnomic extrathing) [същото
като добавен икотехномически предмет* (plus ecotechnomic thing) – икотехномически предмет, конституиран в екстраикотехномиката.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПОЗИЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecotechnomic posisensitivity) (същото като ингредиентна икотехномическа позиционна чувствителност и съкратено от ингредиентна икотехномическа позиция и ингредиентна структурна икотехномическа чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икотехномическа позиция и ингредиентна структурна икотехномическа
чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1) икотехномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между
вътрешната и външната среда на икотехномиката и на нейните разновидности
(което е разположение в ширина) и (2) степените на структурната чувствителност на икотехномическите предмети към външните въздействия. Ингредиентната икотехномическа позичувствителност е частен случай ня ингредиентната икофорномическа позичувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа позичувствителност към понятието за икотехномически позисенсипредмет*
(ecotechnomic posisensithing) (съкратено от позиционен сенситивностен
икотехномически предмет – positional sensitivitical ecotechnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според
първичната ингредиентна икотехномическа позичувствителност*
(primary ingrediental ecotechnomic posisensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна икотехномическа позиция* (primary ingrediental
ecotechnomic position) и първичната ингредиентна структурна икотехномическа чувствителност* (primary ingrediental structural ecotechnomic
sensitivity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномическа позичувствителност към понятието за позисенсиикотехномика* (posisensiecotechnomy) (съкратено от позиционна сенситивностна
икотехномика – positional sensitivitical ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа позичувствителност* (organic ingrediental
ecotechnomic posisensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна икотехномическа позиция* (organic ingrediental ecotechnomic position)
и органическата ингредиентна структурна икотехномическа чувствителност* (organic ingrediental structural ecotechnomic sensitivity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икотехномическия позисенсипредмет според
първичната ингредиентна икотехномическа позичувствителност

Първична ингредиентна
икотехномическа позиция

Първична
ингредиентна
икотехномическа
позичувствителност
(икотехномически
позисенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икотехномическа чувствителност

Икотехномически
сенсипредмет

Икотехномически
фундпредмет

Икотехномически
конструпредмет

Икотехномически
позипредмет

Икотехномически
позисенсипредмет

Икотехномически
позифундпредмет

Икотехномически
позиконструпредмет

Икотехномически
интрапредмет

Икотехномически
интрасенсипредмет

Икотехномически
интрафундпредмет

Икотехномически
интраконструпредмет

Икотехномически
фейспредмет

Икотехномически
фейссенсипредмет

Икотехномически
фейсфундпредмет

Икотехномически
фейсконструпредмет

Икотехномически
екстрапредмет

Икотехномически
екстрасенсипредмет

Икотехномически
екстрафундпредмет

Икотехномически
екстраконструпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позисенсиикотехномиката според органическата
ингредиентна икотехномическа позичувствителност

Органическа ингредиентна
икотехномическа позиция

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
позичувствителност
(позисенсиикотехномика)

Органическа ингредиентна структурна
икотехномическа чувствителност

Сенсиикотехномика

Фундикотехномика

Конструикотехномика

Позиикотехномика

Позисенсиикотехномика

Позифундикотехномика

Позиконструикотехномика

Интраикотехномика

Интрасенсиикотехномика

Интрафундикотехномика

Интраконструикотехномика

Фейсикотехномика

Фейссенсиикотехномика

Фейсфундикотехномика

Фейсконструикотехномика

Екстраикотехномика

Екстрасенсиикотехномика

Екстрафундикотехномика

Екстраконструикотехномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
ПРИОРИТЕТНТОСТ*
(ingrediental ecotechnomic priority /antecedenceness/) (*) – първичен ингредиентен икотехномически критерий (вж. икотехномическа ингредиентност), според който икотехномическите предмети (в т.ч. и икотехномическите
обекти, икотехномическите системи и икотехномическите ингредиенти)
се класифицират според степента на тяхната приоритетност при третирането
им (изследването и управлението им) от икотехномическия субект. Извън
субективното им третиране няма приоритетност на икотехномическите предмети в горния смисъл. Ингредиентната икотехномическа приоритетност е
частен случай на ингредиентната икофорномическа приоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа приоритетност към понятието за икотехномически приопредмет поражда следните
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------негови разновидности [т.е. според първичната ингредиентна икотехномическа приоритетност* (primary ingrediental ecotechnomic priority
/antecedenceness/)]:
(1) приоритетностен икотехномически предмет* (prioritical
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически приопредмет*
(ecotechnomic priothing)] [в т.ч. приоритетностен икотехномически обект*
(prioritical ecotechnomic object), приоритетностна икотехномическа система* (prioritical ecotechnomic system), приоритетностен икотехномически
ингредиент* (prioritical ecotechnomic ingredient)] – общо понятие за типичния
икотехномически предмет и допълващия икотехномически предмет от гледна
точка на ингредиентната икотехномическа приоритетност;
(2) типичен икотехномически предмет* (typical ecotechnomic thing)
[същото като икотехномически типопредмет* (ecotechnomic typothing)] [в
т.ч. типичен икотехномически обект* (typical ecotechnomic object), типична икотехномическа система* (typical ecotechnomic system), типичен икотехномически ингредиент* (typical ecotechnomic ingredient)] – икотехномически предмет, който е присъщ на типоикотехномиката;
(3) допълващ икотехномически предмет* (complementary ecotechnomic
thing) [същото като икотехномически копредмет* (ecotechnomic cothing)] [в
т.ч. допълващ икотехномически обект* (complementary ecotechnomic object),
допълваща икотехномическа система* (complementary ecotechnomic system),
допълващ икотехномически ингредиент* (complementary ecotechnomic
ingredient)] – икотехномически предмет, който е присъщ на коикотехномиката;.
Органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа приоритетност към понятието за приоикотехномика поражда следните негови
разновидности [т.е. според органическата ингредиентна икотехномическа
приоритетност* (organic ingrediental ecotechnomic priority /antecedenceness/)]:
(1) приоикотехномика* (prioecotechnomy) (съкратено от и същото като
приоритетностна икотехномика – prioritical ecotechnomy) – общо понятие
за разновидностите на приоикотехномиката от гледна точка на ингредиентната икотехномическа приоритетност (т.е. общо понятие за типоикотехномиката и коикотехномиката);
(2) типоикотехномика* (typoecotechnomy) (съкратено от типична икотехномика – typical ecotechnomy;
(3) коикотехномика* (coecotechnomy) (съкратено от допълваща икотехномика – complementary ecotechnomy.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В своята общност типоикотехномиката и коикотехномиката образуват
икотехномиката в нейната цялост.
Типоикотехномиката е такава страна (аспект) от икотехномиката, която е изградена от (и интерпретирана с помощта на) типичните диалектически икотехномически предмети, в т.ч. и от типичните диалектически икотехномически ингредиенти (последните са най-характерните диалектически икотехномически ингредиенти, т.е. такива, които са типични за икотехномиката). Към тях се числят (1) икотехномическата ценност (тя е частен
случай на икотехномическата същност), (2) икотехномическата феност
(тя е частен случай на икотехномическото явление), (3) икотехномическият контив (той е частен случай на икотехномическото съдържание), (4)
икотехномическият актив (той е частен случай на икотехномическата
икотехма) (в т.ч. икотехномическата полезност и икотехномическата
стойност), (5) икотехномическият субстат (той е частен случай на икотехномическата субстанция), (6) икотехномическият запас (той е частен
случай на икотехномическата суперстанта) и т.н. Съставни части на типоикотехномиката са тентипоикотехномиката и ексотипоикотехномиката
(вж. ингредиентна икотехномическа резоприоритетност).
Коикотехномиката е такава страна (аспект) от икотехномиката, която е
изградена от (и интерпретирана с помощта на) допълващите (комплементарните) диалектически икотехномически предмети, в т.ч. и от допълващите (комплементарните) диалектически икотехномически ингредиенти
(допълващи към типичните диалектически икотехномически предмети и
типичните диалектически икотехномически ингредиенти), т.е. от такива,
които не са характерни само за икотехномиката, но доразвиват различни страни на типичните икотехномически предмети и ингредиенти (вж. типоикономика). Към тях се числят икотехномически предмети и ингредиенти, отнасящи
се до (или свързани с) обективното и субективното във икотехномиката, обективностното и субективностното във икотехномиката, икотехномическото
количество и икотехномическото качество, частта и цялото в икотехномиката, икотехномическата статика и икотехномическата динамика,
абсолютното и относителното във икотехномиката, абстрактно в икотехномиката и конкретно в икотехномиката и т.н. Съставни части на коикотехномиката са тенкоикотехномиката и ексокоикотехномиката (вж. ингредиентна икотехномическа резоприоритетност).

146

1240

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПРИОЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecotechnomic priosensitivity) (същото като ингредиентна икотехномическа приоритетностна чувствителност и съкратено от ингредиентна икотехномическа приоритетност и ингредиентна структурна икотехномическа чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните
критерии ингредиентна икотехномическа приоритетност и ингредиентна
структурна икотехномическа чувствителност и по този начин разграничава
съвместно (1) степените на приоритетност на икотехномическите предмети
при третирането им (изследването и управлението им) от икотехномическия
субект и (2) степените на структурната чувствителност на икотехномическите
предмети към външните въздействия. Ингредиентната икотехномическа
приочувствителност е частен случай на ингредиентната икофорномическа
приочувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа приочувствителност към понятието за икотехномически приосенсипредмет*
(ecotechnomic priosensithing) (съкратено от приоритетностен сенситивностен икотехномически предмет – prioritical sensitivitical ecotechnomic thing)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа приочувствителност*
(primary ingrediental ecotechnomic priosensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна икотехномическа приоритетност* (primary
ingrediental ecotechnomic priority) и първичната ингредиентна структурна
икотехномическа чувствителност* (primary ingrediental structural
ecotechnomic sensitivity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа приочувствителност към понятието за приосенсиикотехномика* (priosensiecotechnomy) (съкратено от приоритетностна
сенситивностна икотехномика – prioritical sensitivitical ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според
органическата ингредиентна икотехномическа приочувствителност*
(organic ingrediental ecotechnomic priosensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна икотехномическа приоритетност* (organic
ingrediental ecotechnomic priority) и органическата ингредиентна структурна икотехномическа чувствителност* (organic ingrediental structural
ecotechnomic sensitivity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икотехномическия приосенсипредмет според
първичната ингредиентна икотехномическа приочувствителност

Първична ингредиентна
икотехномическа
приоритетност

Първична
ингредиентна
икотехномическа
приочувствителност
(икотехномически
приосенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икотехномическа чувствителност

Икотехномически
сенсипредмет

Икотехномически
фундпредмет

Икотехномически
конструпредмет

Икотехномически
приопредмет

Икотехномически
приосенсипредмет

Икотехномически
приофундпредмет

Икотехномически
приоконструпредмет

Икотехномически
типопредмет

Икотехномически
типосенсипредмет

Икотехномически
типофундпредмет

Икотехномически
типоконструпредмет

Икотехномически
копредмет

Икотехномически
косенсипредмет

Икотехномически
кофундпредмет

Икотехномически
коконструпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на приосенсиикотехномиката според органическата
ингредиентна икотехномическа приочувствителност

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
приоритетност

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
приочувствителност
(приосенсиикотехномика)

Органическа ингредиентна структурна
икотехномическа чувствителност

Сенсиикотехномика

Фундикотехномика

Конструикотехномика

Приоикотехномика

Приосенсиикотехномика

Приофундикотехномика

Приоконструикотехномика

Типоикотехномика

Типосенсиикотехномика

Типофундикотехномика

Типоконструикотехномика

Коикотехномика

Косенсиикотехномика

Кофундикотехномика

Коконструикотехномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА РАВНИЩНОСТ* (ingrediental
ecotechnomic levelness)(*) – първичен ингредиентен икотехномически критерий, който разграничава икотехномическите предмети (в т.ч. и икотехномическите обекти, икотехномическите системи и икотехномическите
ингредиенти) в зависимост от това на кое равнище на обобщеност на икотехномическата организация на общественото производство те са предметно отражение. Той е една от разновидностите на ингредиентната икотехномическа
обобщеност. Ингредиентната икотехномическа равнищност е частен случай
на ингредиентната икофорномическа равнищност.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа равнищност към понятието за икотехномически левелпредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
икотехномическа равнищност* (primary ingrediental ecotechnomic levelness)]:
(1) икотехномически левелпредмет* (ecotechnomic levelthing) [съкратено от и същото като равнищностен икотехномически предмет* (levelness
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic thing)] – общо понятие за разновидностите на икотехномическия
предмет от гледна точка на ингредиентната икотехномическа равнищност;
икотехномически предмет, конституиран в левеликотехномиката;
(2) икотехномически микропредмет* (ecotechnomic microthing) [съкратено от и същото като микроикотехномически предмет* (microecotechnomic
thing)] – икотехномически предмет, когато той се състои от икотехномически
предмети на микроикотехномическо равнище; икотехномически предмет, конституиран в микроикотехномиката;
(3) икотехномически мезопредмет* (ecotechnomic mesothing) [съкратено
от и същото като мезоикотехномически предмет* (mesoecotechnomic thing)]
– икотехномически предмет, когато той се състои от икотехномически предмети на мезоикотехномическо равнище; икотехномически предмет, конституиран в мезоикотехномиката;
(4) икотехномически макропредмет* (ecotechnomic macrothing) [съкратено от и същото като макроикотехномически предмет* (macroecotechnomic
thing)] – икотехномически предмет, когато той се състои от икотехномически
предмети на мезоикотехномическо равнище; икотехномически предмет, конституиран в макроикотехномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа равнищност към понятието за левеликотехномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа равнищност* (organic ingrediental ecotechnomic levelness)]:
(1) левеликотехномика* (levelecotechnomy) [съкратено от и същото като
равнищностна икотехномика* (levelness ecotechnomy)] – общо понятие за
разновидностите на икотехномиката, породени от ингредиентната икотехномическа равнищност; състои се от икотехномически левелпредмети (от равнищностни икотехномически предмети);
(2) микроикотехномика* (microecotechnomy) – икотехномика, която от
гледна точка на ингредиентната икотехномическа равнищност се състои от
икотехномически микропредмети (от микроикотехномически предмети);
(3) мезоикотехномика* (mesoecotechnomy) – икотехномика, която от
гледна точка на ингредиентната икотехномическа равнищност се състои от
икотехномически мезопредмети (от мезоикотехномически предмети);
(4) макроикотехномика* (macroecotechnomy) – икотехномика, която от
гледна точка на ингредиентната икотехномическа равнищност се състои от
икотехномически макропредмети (от макроикотехномически предмети).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
РЕЗОЛВЕНТНОСТ*
(ingrediental ecotechnomic resolventness) – същото като ингредиентна разрешаваща икотехномическа способност.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА РЕЗОПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental ecotechnomic resopriority) (същото като ингредиентна икотехномическа резолвентна приоритетност и съкратено от ингредиентна разрешаваща икотехномическа способност и ингредиентна икотехномическа
приоритетност) (*) – вторичен ингредиентен икотехномически критерий,
който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна разрешаваща икотехномическа способност и ингредиентна икотехномическа приоритетност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на подробност в структурирането на икотехномическите предмети и на техните разновидности и (2) степените на приоритетност на икотехномическите
предмети, разглеждани от страна на икотехномическите субекти. Ингредиентната икотехномическа резоприоритетност е частен случай на ингредиентната икофорномическа резоприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа резоприоритетност към понятието за икотехномически резоприопредмет*
(ecotechnomic resopriothing) (съкратено от разрешаващ приоритетностен
икотехномически предмет – resolving prioritical ecotechnomic thing) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа резоприоритетност* (primary
ingrediental ecotechnomic resopriority), която е комбинация от първичната ингредиентно разрешаваща
икотехномическа
способност*
(primary
ingrediental resolving ecotechnomic power) и първичната ингредиентна икотехномическа приоритетност* (primary ingrediental ecotechnomic priority)].
От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа резоприоритетност към понятието за резоприоикотехномика* (resoprioecotechnomy) (съкратено от разрешаваща приоритетностна икотехномика – resolving prioritical ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна
икотехномическа резоприоритетност* (organic ingrediental ecotechnomic
resopriority), която е комбинация от органическата ингредиентно разрешаваща икотехномическа способност* (organic ingrediental resolving
ecotechnomic power) и органическата ингредиентна икотехномическа приоритетност* (organic ingrediental ecotechnomic priority)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икотехномическия резоприопредмет според
първичната ингредиентна икотехномическа резоприоритетност

Първична ингредиентна
разшещаваща икотехномическа
способност

Първична
ингредиентна
икотехномическа
резоприоритетност
(икотехномически
резоприопредмет)

Първична ингредиентна
икотехномическа приоритетност
Икотехномически
приопредмет

Икотехномически
типопредмет

Икотехномически
копредмет

Икотехномически
резопредмет

Икотехномически
резоприопредмет

Икотехномически
резотипопредмет

Икотехномически
резокопредмет

Икотехномически
тенпредмет

Икотехномически
тенприопредмет

Икотехномически
тентипопредмет

Икотехномически
тенкопредмет

Икотехномически
ексопредмет

Икотехномически
ексоприопредмет

Икотехномически
ексотипопредмет

Икотехномически
ексокопредмет

152

1246

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резоприоикотехномиката според органическата
ингредиентна икотехномическа резоприоритетност

Органическа
ингредиентна
разшещаваща
икотехномическа
способност

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
резоприоритетност
(икотехномически
резоприоикотехномика)

Органическа ингредиентна
икотехномическа приоритетност

Приоикотехномика

Типоикотехномика

Коикотехномика

Резоикотехномика

Резоприоикотехномика

Резотипоикотехномика

Резокоикотехномика

Теникотехномика

Тенприоикотехномика

Тентипоикотехномика

Тенкоикотехномика

Ексоикотехномика

Ексоприоикотехномика

Ексотипоикотехномика

Ексокоикотехномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА РЕЗОЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecotechnomic resosensitivity) (същото като ингредиентна икотехномическа резолвентна чувствителност и съкратено от ингредиентна разрешаваща икотехномическа способност и ингредиентна структурна икотехномическа чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните
критерии ингредиентна разрешаваща икотехномическа способност и ингредиентна структурна икотехномическа чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на подробност в структурирането на икотехномическите предмети и на техните разновидности и (2) степените на структурната чувствителност на икотехномическите предмети към външните въздействия. Ингредиентната икотехномическа резочувствителност е частен
случай на ингредиентната икофорномическа резочувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа резочувствителност към понятието за икотехномически резосенсипредмет*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(ecotechnomic resosensithing) (съкратено от разрешаващ сенситивностен
икотехномически предмет – resolving sensitivitical ecotechnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според
първичната ингредиентна икотехномическа резочувствителност*
(primary ingrediental ecotechnomic resosensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентно разрешаваща икотехномическа способност*
(primary ingrediental resolving ecotechnomic power) и първичната ингредиентна структурна икотехномическа чувствителност* (primary ingrediental
structural ecotechnomic sensitivity)]. От своя страна органическото прилагане
на ингредиентната икотехномическа резочувствителност към понятието за
резосенсиикотехномика* (resosensiecotechnomy) (съкратено от разрешаваща
сенситивностна икотехномика – resolving sensitivitical ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа резочувствителност*
(organic ingrediental ecotechnomic resosensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентно разрешаваща икотехномическа способност*
(organic ingrediental resolving ecotechnomic power) и органическата ингредиентна структурна икотехномическа чувствителност* (organic ingrediental
structural ecotechnomic sensitivity)].
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икотехномическия резосенсипредмет според
първичната ингредиентна икотехномическа резочувствителност

Първична ингредиентна
разшещаваща
икотехномическа
способност

Първична
ингредиентна
икотехномическа
резочувствитителност
(икотехномически
резорезопредмет)

Първична ингредиентна структурна
икотехномическа чувствителност
Икотехномически
сенсипредмет

Икотехномически
фундпредмет

Икотехномически
конструпредмет

Икотехномически
резопредмет

Икотехномически
резосенсипредмет

Икотехномически
резофундпредмет

Икотехномически
резоконструпредмет

Икотехномически
тенпредмет

Икотехномически
тенсенсипредмет

Икотехномически
тенфундпредмет

Икотехномически
тенконструпредмет

Икотехномически
ексопредмет

Икотехномически
ексосенсипредмет

Икотехномически
ексофундпредмет

Икотехномически
ексоконструпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резосенсиикотехномиката според органическата
ингредиентна икотехномическа резочувствителност

Органическа
ингредиентна
разшещаваща
икотехномическа
способност

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
резочувствителност
(икотехномически
резосенсиикотехномика)

Органическа ингредиентна структурна
икотехномическа чувствителност

Сенсиикотехномика

Фундикотехномика

Конструикотехномика

Резоикотехномика

Резосенсиикотехномика

Резофундикотехномика

Резоконструикотехномика

Теникотехномика

Тенсенсиикотехномика

Тенфундикотехномика

Тенконструикотехномика

Ексоикотехномика

Ексосенсиикотехномика

Ексофундикотехномика

Ексокнсиикотехномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
РИДЪЛБОЧИНА*
(ingrediental ecotechnomic rideepness) (същото като ингредиентна икотехномическа зрелостна дълбочина и съкратено от ингредиентна икотехномическа зрялост и ингредиентна икотехномическа дълбочина) (*) – вторичен
ингредиентен икотехномически критерий, който е логическо произведение
(конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икотехномическа зрялост
и ингредиентна икотехномическа дълбочина и по този начин разграничава
съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на икотехномиката и
на нейните разновидности (както и на икотехномическите предмети и на техните разновидности) и (2) икотехномическите предмети според мястото, което
заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на икотехномиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина). Ингредиентната икотехномическа ридълбочина е частен случай на ингредиентната икофорномическа ридълбочина.

156

1250

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа ридълбочина към понятието за риикотехномически диппредмет* (riecotechnomic
deepthing) (съкратено от дълбочинен зрелостен икотехномически предмет –
deepness ripeness ecotechnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа ридълбочина* (primary ingrediental ecotechnomic rideepness), която
е комбинация от първичната ингредиентна икотехномическа зрялост*
(primary ingrediental ecotechnomic ripeness) и първичната ингредиентна икотехномическа дълбочина* (primary ingrediental ecotechnomic deepness)]. От
своя страна органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа
ридълбочина към понятието за диприикотехномика* (deepriecotechnomy)
(съкратено от дълбочинна зрелостна икотехномика – deepness ripeness
ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа ридълбочина* (organic ingrediental ecotechnomic rideepness), която е комбинация от органическата ингредиентна икотехномическа зрялост* (organic ingrediental
ecotechnomic ripeness) и органическата ингредиентна икотехномическа
дълбочина* (organic ingrediental ecotechnomic deepness)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикотехномическия диппредмет според първичната
ингредиентна икотехномическа ридълбочина

Първична ингредиентна
икотехномическа зрялост

Първична
ингредиентна
икотехномическа
ридълбочина
(риикотехномически
диппредмет)

Първична ингредиентна
икотехномическа дълбочина

Икотехномически
диппредмет

Икотехномически
инспредмет

Икотехномически
специпредмет

Икотехномически
аутспредмет

Риикотехномически
предмет

Риикотехномически
диппредмет

Риикотехномически
инспредмет

Риикотехномически
специпредмет

Риикотехномически
аутспредмет

Икотехприномически
предмет

Икотехприномически
диппредмет

Икотехприномически
инспредмет

Икотехприномически
специпредмет

Икотехприномически
аутспредмет

Икотехдевеномически
предмет

Икотехдевеномически
диппредмет

Икотехдевеномически
инспредмет

Икотехдевеномически
специпредмет

Икотехдевеномически
аутспредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на диприикотехномиката според органическата ингредиентна
икотехномическа ридълбочина

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
зрялост

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
ридълбочина
(диприикотехномика)

Органическа ингредиентна икотехномическа
дълбочина
Дипикотехномика

Инсикотехномика

Специикотехномика

Аутсикотехномика

Риикотехномика

Диприикотехномика

Инсриикотехномика

Специриикотехномика

Аутсриикотехномика

Икотехприномика

Дипикотехприномика

Инсикотехприномика

Специикотехприномика

Аутсикотехприномика

Икотехдевеномика

Дипикотехдевеномика

Инсикотехдевеномика

Специикотехдевеномика

Аутсикотехдевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА РИПОЗИЦИЯ* (ingrediental
ecotechnomic riposition) (същото като ингредиентна икотехномическа зрелостна позиция и съкратено от ингредиентна икотехномическа зрялост и
ингредиентна икотехномическа позиция) (*) – вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икотехномическа зрялост и ингредиентна
икотехномическа позиция и по този начин разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на икотехномиката и на нейните разновидности (както и на икотехномическите предмети и на техните разновидности) и (2) икотехномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на икотехномиката и на
нейните разновидности (което е разположение в ширина). Ингредиентната
икотехномическа рипозиция е частен случай на ингредиентната икофорномическа рипозиция.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа рипозиция
към понятието за риикотехномически позипредмет* (riecotechnomic
posithing) (съкратено от зрелостен позиционен икотехномически предмет –
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ripeness positional ecotechnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа рипозиция* (primary ingrediental ecotechnomic riposition), която е
комбинация от първичната ингредиентна икотехномическа зрялост* (primary ingrediental ecotechnomic ripeness) и първичната ингредиентна икотехномическа позиция* (primary ingrediental ecotechnomic position)]. От своя
страна органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа рипозиция към понятието за позириикотехномика* (posisetiecotechnomy) (съкратено от позиционна зрелостна икотехномика – positional ripeness
ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа рипозиция* (organic ingrediental ecotechnomic riposition), която е комбинация от органическата ингредиентна икотехномическа зрялост* (organic ingrediental
ecotechnomic ripeness) и органическата ингредиентна икотехномическа позиция* (organic ingrediental ecotechnomic position)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикотехномическия позипредмет според първичната
ингредиентна икотехномическа рипозииция

Първична ингредиентна
икотехномическа зрялост

Първична
ингредиентна
икотехномическа
рипозиция
(риикотехномически
позипредмет)

Първична ингредиентна
икотехномическа позиция

Икотехномически
позипредмет

Икотехномически
интрапредмет

Икотехномически
фейспредмет

Икотехномически
екстрапредмет

Риикотехномически
предмет

Риикотехномически
позипредмет

Риикотехномически
интрапредмет

Риикотехномически
фейспредмет

Риикотехномически
екстрапредмет

Икотехприномически
предмет

Икотехприномически
позипредмет

Икотехприномически
интрапредмет

Икотехприномически
фейспредмет

Икотехприномически
екстрапредмет

Икотехдевеномически
предмет

Икотехдевеномически
позипредмет

Икотехдевеномически
интрапредмет

Икотехдевеномически
фейспредмет

Икотехдевеномически
екстрапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позириикотехномиката според органическата
ингредиентна икотехномическа рипозииция

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
зрялост

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
рипозиция
(позириикотехномика)

Органическа ингредиентна икотехномическа
позиция
Позиикотехномика

Интраикотехномика

Фейсикотехномика

Екстраикотехномика

Риикотехномика

Позириикотехномика

Интрариикотехномика

Фейсриикотехномика

Екстариикотехномика

Икотехприномика

Позиикотехприномика

Интраикотехприномика

Фейсикотехприномика

Екстаикотехприномика

Икотехдевеномика

Позиикотехдевеномика

Интраикотехдевеномика

Фейсикотехдевеномика

Екстаикотехдевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
РИПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental ecotechnomic ripriority) (същото като ингредиентна икотехномическа зрелостна приоритетност и съкратено от ингредиентна икотехномическа зрялост и ингредиентна икотехномическа приоритетност) (*) –
вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икотехномическа
зрялост и ингредиентна икотехномическа приоритетност и по този начин
разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на икотехномиката и на нейните разновидности (както и на икотехномическите
предмети и на техните разновидности) и (2) степените на приоритетност на
икотехномическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от икотехномическия субект. Ингредиентната икотехномическа риприоритетност е частен случай на ингредиентната икофорномическа риприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа риприоритетност към понятието за риикотехномически приопредмет*
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(riecotechnomic priothing) (съкратено от приоритетностен зрелостен икотехномически предмет – prioritical ripeness ecotechnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа риприоритетност* (primary
ingrediental ecotechnomic ripriority), която е комбинация от първичната ингредиентна икотехномическа зрялост* (primary ingrediental ecotechnomic
ripeness) и първичната ингредиентна икотехномическа приоритетност*
(primary ingrediental ecotechnomic priority)]. От своя страна органическото
прилагане на ингредиентната икотехномическа риприоритетност към понятието за приориикотехномика* (prioriecotechnomy) (съкратено от приоритетностна зрелостна икотехномика – prioritical ripeness ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според
органическата ингредиентна икотехномическа риприоритетност*
(organic ingrediental ecotechnomic ripriority), която е комбинация от органическата ингредиентна икотехномическа зрялост* (organic ingrediental
ecotechnomic ripeness) и органическата ингредиентна икотехномическа
приоритетност* (organic ingrediental ecotechnomic priority)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикотехномическия приопредмет според
първичната ингредиентна икотехномическа риприоритетност

Първична ингредиентна
икотехномическа зрялост

Първична
ингредиентна
икотехномическа
риприоритетност
(риикотехномически
приопредмет)

Първична ингредиентна
икотехномическа приоритетност

Икотехномически
приопредмет

Икотехномически
типопредмет

Икотехномически
копредмет

Риикотехномически
предмет

Риикотехномически
приопредмет

Риикотехномически
типопредмет

Риикотехномически
копредмет

Икотехприномически
предмет

Икотехприномически
приопредмет

Икотехприномически
типопредмет

Икотехприномически
копредмет

Икотехдевеномически
предмет

Икотехдевеномически
приопредмет

Икотехдевеномически
типопредмет

Икотехдевеномически
копредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на приориикотехномиката според органическата
ингредиентна икотехномическа риприоритетност

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
зрялост

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
риприоритетност
(приориикотехномика)

Органическа ингредиентна
икотехномическа приоритетност
Приоикотехномика

Типоикотехномика

Коикотехномика

Риикотехномика

Приориикотехномика

Типориикотехномика

Кориикотехномика

Икотехприномика

Приоикотехприномика

Типоикотехприномика

Коикотехприномика

Икотехдевеномика

Приоикотехдевеномика

Типоикотехдевеномика

Коикотехдевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА РИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecotechnomic riresolventness) (същото като ингредиентна икотехномическа зрелостна разрешителност и съкратено от ингредиентна икотехномическа зрялост и ингредиентна разрешаваща икотехномическа
способност) (*) – вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е
логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна
икотехномическа зрялост и ингредиентна разрешаваща икотехномическа
способност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на зрялост
на съставните части на икотехномиката и на нейните разновидности (както и
на икотехномическите предмети и на техните разновидности) и (2) степените
на подробност в структурирането на икотехномическите предмети и на техните разновидности. Ингредиентната икотехномическа риразрешителност е
частен случай на ингредиентната икофорномическа риразрешителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа риразрешителност към понятието за риикотехномически резопредмет*
(riecotechnomic resothing) (съкратено от разрешаващ зрелостен икотехномически предмет – resolving ripeness ecotechnomic thing) поражда неговите раз165
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------новидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа риразрешителност* (primary ingrediental
ecotechnomic riresolventness), която е комбинация от първичната ингредиентна икотехномическа зрялост* (primary ingrediental ecotechnomic ripeness) и
първичната ингредиентна разрешаваща икотехномическа способност*
(primary ingrediental resolving ecotechnomic power)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа риразрешителност
към понятието за резориикотехномика* (resoriecotechnomy) (съкратено от
разрешаваща зрелостна икотехномика – resolving ripeness ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според
органическата ингредиентна икотехномическа риразрешителност*
(organic ingrediental ecotechnomic riresolventness), която е комбинация от органическата ингредиентна икотехномическа зрялост* (organic ingrediental
ecotechnomic ripeness) и органическата ингредиентна разрешаваща икотехномическа способност* (organic ingrediental resolving ecotechnomic power)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикотехномическия резопредмет според
първичната ингредиентна икотехномическа риразрешителност

Първична ингредиентна
икотехномическа зрялост

Първична
ингредиентна
икотехномическа
риразрешителност
(риикотехномически
резопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща икотехномическа
способност

Икотехномически
резопредмет

Икотехномически
тенпредмет

Икотехномически
ексопредмет

Риикотехномически
предмет

Риикотехномически
резопредмет

Риикотехномически
тенпредмет

Риикотехномически
ексопредмет

Икотехприномически
предмет

Икотехприномически
резопредмет

Икотехприномически
тенпредмет

Икотехприномически
ексопредмет

Икотехдевеномически
предмет

Икотехдевеномически
резопредмет

Икотехдевеномически
тенпредмет

Икотехдевеномически
ексопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резориикотехномиката според органическата
ингредиентна икотехномическа риразрешителност

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
зрялост

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
риразрешителност
(резориикотехномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща икотехномическа
способност
Резоикотехномика

Теникотехномика

Ексоикотехномика

Риикотехномика

Резориикотехномика

Тенриикотехномика

Ексориикотехномика

Икотехприномика

Резоикотехприномика

Теникотехприномика

Ексоикотехприномика

Икотехдевеномика

Резоикотехдевеномика

Теникотехдевеномика

Ексоикотехдевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecotechnomic risensitivity) (същото като ингредиентна икотехномическа зрелостна чувствителност и съкратено от ингредиентна икотехномическа зрялост и ингредиентна структурна икотехномическа чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е
логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна
икотехномическа зрялост и ингредиентна структурна икотехномическа чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на икотехномиката и на нейните разновидности (както и на икотехномическите предмети и на техните разновидности) и (2) степените на структурната чувствителност на икотехномическите предмети към
външните въздействия. Ингредиентната икотехномическа ричувствителност е частен случай на ингредиентната икофорномическа ричувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа ричувствителност към понятието за риикотехномически сенсипредмет*
(riecotechnomic sensithing) (съкратено от сенситивностен зрелостен икотех168
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически предмет – sensitivitical ripeness ecotechnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа ричувствителност* (primary
ingrediental ecotechnomic risensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна икотехномическа зрялост* (primary ingrediental ecotechnomic
ripeness) и първичната ингредиентна структурна икотехномическа чувствителност* (primary ingrediental structural ecotechnomic sensitivity)]. От своя
страна органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа ричувствителност
към
понятието
за
сенсириикотехномика*
(sensiriecotechnomy) (съкратено от сенситивностна зрелостна икотехномика – sensitivitical ripeness ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна
икотехномическа ричувствителност* (organic ingrediental ecotechnomic
risensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна икотехномическа зрялост* (organic ingrediental ecotechnomic ripeness) и органическата ингредиентна структурна икотехномическа чувствителност* (organic
ingrediental structural ecotechnomic sensitivity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикотехномическия сенсипредмет според
първичната ингредиентна икотехномическа ричувствителност

Първична ингредиентна
икотехномическа зрялост

Първична
ингредиентна
икотехномическа
ричувствителност
(риикотехномически
сенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икотехномическа чувствителност

Икотехномически
сенсипредмет

Икотехномически
фундпредмет

Икотехномически
конструпредмет

Риикотехномически
предмет

Риикотехномически
сенсипредмет

Риикотехномически
фундпредмет

Риикотехномически
конструпредмет

Икотехприномически
предмет

Икотехприномически
сенсипредмет

Икотехприномически
фундпредмет

Икотехприномически
конструпредмет

Икотехдевеномически
предмет

Икотехдевеномически
сенсипредмет

Икотехдевеномически
фундпредмет

Икотехдевеномически
конструпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сенсириикотехномиката според органическата
ингредиентна икотехномическа ричувствителност

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
зрялост

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
ричувствителност
(сенсириикотехномика)

Органическа ингредиентна структурна
икотехномическа чувствителност
Сенсиикотехномика

Фундикотехномика

Конструикотехномика

Риикотехномика

Сенсириикотехномика

Фундриикотехномика

Конструриикотехномика

Икотехприномика

Сенсиикотехприномика

Фундикотехприномика

Конструикотехприномика

Икотехдевеномика

Сенсиикотехдевеномика

Фундикотехдевеномика

Конструикотехдевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
СЕТИДЪЛБОЧИНА*
(ingrediental ecotechnomic setideepness) (същото като ингредиентна икотехномическа отделимостна дълбочина и съкратено от ингредиентна икотехномическа отделимост и ингредиентна икотехномическа дълбочина) (*) –
вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икотехномическа
отделимост и ингредиентна икотехномическа дълбочина и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети във икотехномиката и (2) икотехномическите предмети според мястото, което заемат във
взаимоотношението между вътрешната и външната страна на икотехномиката
и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина). Ингредиентната икотехномическа сетидълбочина е частен случай на ингредиентната икофорномическа сетидълбочина.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа сетидълбочина към понятието за икотехномически дипсетипредмет* (ecotechnomic
deepsetithing) (съкратено от дълбочинен сетитен икотехномически предмет
– deepness setited ecotechnomic thing) поражда неговите разновидности, посо171
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа сетидълбочина* (primary ingrediental ecotechnomic setideepness),
която е комбинация от първичната ингредиентна икотехномическа дълбочина* (primary ingrediental ecotechnomic deepness) и първичната ингредиентна икотехномическа отделимост* (primary ingrediental ecotechnomic
severality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната
икотехномическа сетидълбочина към понятието за дипсетиикотехномика*
(deepsetiecotechnomy) (съкратено от дълбочинна сетитна икотехномика –
deepness setited ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа сетидълбочина* (organic ingrediental ecotechnomic setideepness), която е комбинация от органическата ингредиентна икотехномическа дълбочина* (organic ingrediental ecotechnomic deepness) и органическата ингредиентна икотехномическа отделимост* (organic ingrediental ecotechnomic
severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икотехномическия дипсетипредмет според първичната
ингредиентна икотехномическа сетидълбочина

Първична ингредиентна
икотехномическа
отделимост

Първична
ингредиентна
икотехномическа
сетидълбочина
(икотехномически
дипсетипредмет)

Първична ингредиентна
икотехномическа дълбочина
Икотехномически
диппредмет

Икотехномически
инспредмет

Икотехномически
специпредмет

Икотехномически
аутспредмет

Икотехномически
сетипредмет

Икотехномически
дипсетипредмет

Икотехномически
инссетипредмет

Икотехномически
специсетипредмет

Икотехномически
аутссетипредмет

Икотехномически
инсепапредмет

Икотехномически
дипинсепапредмет

Икотехномически
инсинсепапредмет

Икотехномически
специинсепапредмет

Икотехномически
аутсинсепапредмет

Икотехномически
сепапредмет

Икотехномически
дипсепапредмет

Икотехномически
инссепапредмет

Икотехномически
специсепапредмет

Икотехномически
аутссепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипсетиикотехномиката според органическата
ингредиентна икотехномическа сетидълбочина

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
сетидълбочина
(дипсетиикотехномика)

Органическа ингредиентна икотехномическа
дълбочина
Дипикотехномика

Инсикотехномика

Специикотехномика

Аутсикотехномика

Сетиикотехномика

Дипсетиикотехномика

Инссетиикотехномика

Специсетиикотехномика

Аутссетиикотехномика

Инсепаикотехномика

Дипинсепаикотехномика

Инсинсепаикотехномика

Сепаикотехномика

Дипсепаикотехномика

Инссепаикотехномика

Специинсепа- Аутсинсепаикотехикотехномика
номика
Специсепаикотехномика

Аутссепаикотехномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СЕТИЗРЯЛОСТ* (ingrediental
ecotechnomic setiripeness) (същото като ингредиентна икотехномическа отделимостна зрялост и съкратено от ингредиентна икотехномическа отделимост и ингредиентна икотехномическа зрялост) (*) – вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икотехномическа отделимост и
ингредиентна икотехномическа зрялост и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети във икотехномиката и (2) степените на зрялост на съставните части на икотехномиката и на нейните разновидности (както и на икотехномическите предмети и на техните разновидности). Ингредиентната икотехномическа сетизрялост е частен случай на ингредиентната икофорномическа сетизрялост.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа сетизрялост към понятието за риикотехномически сетипредмет* (riecotechnomic
setithing) (съкратено от зрелостен сетитен икотехномически предмет –
ripeness setited ecotechnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени
в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехноми174
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа сетизрялост* (primary ingrediental ecotechnomic setiripeness), която е
комбинация от първичната ингредиентна икотехномическа зрялост* (primary ingrediental ecotechnomic ripeness) и първичната ингредиентна икотехномическа отделимост* (primary ingrediental ecotechnomic severality)]. От
своя страна органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа
сетизрялост към понятието за сетириикотехномика* (setiriecotechnomy)
(съкратено от зрелостна сетитна икотехномика – ripeness setited
ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа сетизрялост* (organic ingrediental ecotechnomic setiripeness), която е комбинация от
органическата ингредиентна икотехномическа зрялост* (organic
ingrediental ecotechnomic ripeness) и органическата ингредиентна икотехномическа отделимост* (organic ingrediental ecotechnomic severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикотехномическия сетипредмет според
първичната ингредиентна икотехномическа сетизрялост

Първична ингредиентна
икотехномическа
отделимост

Първична
ингредиентна
икотехномическа
сетизрялост
(риикотехномически
сетипредмет)

Първична ингредиентна
икотехномическа зрялост
Риикотехно- Икотехприно- Икотехдевеномически
мически
мически
предмет
предмет
предмет

Икотехномически
сетипредмет

Риикотехномически
сетипредмет

Икотехприномически
сетипредмет

Икотехдевеномически
сетипредмет

Икотехномически
инсепапредмет

Риикотехномически
инсепапредмет

Икотехприномически
инсепапредмет

Икотехдевеномически
инсепапредмет

Икотехномически
сепапредмет

Риикотехномически
сепапредмет

Икотехприномически
сепапредмет

Икотехдевеномически
сепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сетириикотехномиката според органическата
ингредиентна икотехномическа сетизрялост

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
сетизрялост
(сетириикотехномика)

Органическа ингредиентна
икотехномическа зрялост
Риикотехномика

Икотехприномика

Икотехдевеномика

Сетиикотехномика

Сетириикотехномика

Сетиикотехприномика

Сетиикотехдевеномика

Инсепаикотехномика

Инсепариикотехномика

Инсепаикотехприномика

Инсепаикотехдевеномика

Сепаикотехномика

Сепариикотехномика

Сепаикотехприномика

Сепаикотехдевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
СЕТИПОЗИЦИЯ*
(ingrediental ecotechnomic setiposition) (същото като ингредиентна икотехномическа отделимостна позиция и съкратено от ингредиентна икотехномическа отделимост и ингредиентна икотехномическа позиция) (*) – вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е логическо произведение
(конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икотехномическа отделимост и ингредиентна икотехномическа позиция и по този начин разграничава
съвместно (1) необособените и обособените предмети в икотехномиката и (2)
икотехномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на икотехномиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина). Ингредиентната икотехномическа сетипозиция е частен случай на ингредиентната икофорномическа сетипозиция.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа сетипозиция към понятието за икотехномически позисетипредмет* (ecotechnomic
posisetithing) (съкратено от позиционен сетитен икотехномически предмет
– positional setited ecotechnomic thing) поражда неговите разновидности, посо177
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
икотехномическа сетипозиция* (primary ingrediental ecotechnomic
setiposition), която е комбинация от първичната ингредиентна
икотехномическа позиция* (primary ingrediental ecotechnomic position) и
първичната ингредиентна икотехномическа отделимост* (primary
ingrediental ecotechnomic severality)]. От своя страна органическото
прилагане на ингредиентната икотехномическа сетипозиция към понятието
за позисетиикотехномика* (posisetiecotechnomy) (съкратено от позиционна
сетитна икотехномика – positional setited ecotechnomy) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата
ингредиентна икотехномическа сетипозиция* (organic ingrediental
ecotechnomic setiposition), която е комбинация от органическата
ингредиентна икотехномическа позиция* (organic ingrediental ecotechnomic
position) и органическата ингредиентна икотехномическа отделимост*
(organic ingrediental ecotechnomic severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икотехномическия позисетипредмет според първичната
ингредиентна икотехномическа сетипозииция

Първична ингредиентна
икотехномическа
отделимост

Първична
ингредиентна
икотехномическа
сетипозиция
(икотехномически
позисетипредмет)
Икотехномически
сетипредмет

Икотехномически
инсепапредмет

Икотехномически
сепапредмет

Първична ингредиентна
икотехномическа позиция
Икотехномически
позипредмет

Икотехномически
интрапредмет

Икотехномически
фейспредмет

Икотехномически
екстрапредмет

Икотехномически
позисетипредмет

Икотехномически
интрасетипредмет

Икотехномически
фейссетипредмет

Икотехномически
екстрасетипредмет

ИкотехИкотехИкотехИкотехномически
номически
номически
номически
позиинсепа- интраинсепа- фейсинсепа- екстраинсепапредмет
предмет
предмет
предмет
Икотехномически
позисепапредмет
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интрасепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позисетиикотехномиката според органическата
ингредиентна икотехномическа сетипозииция

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
сетипозиция
(позисетиикотехномика)
Сетиикотехномика
Инсепаикотехномика
Сепаикотехномика

Органическа ингредиентна икотехномическа
позиция
Позиикотехномика

Интраикотехномика

Фейсикотехномика

Екстраикотехномика

Позисетиикотехномика

Интрасетиикотехномика

Фейссетиикотехномика

Екстасетиикотехномика

Позиинсепа- Интраинсепа- Фейсинсепа- Екстаинсепаикотехикотехикотехикотехномика
номика
номика
номика
Позисепаикотехномика

Интрасепаикотехномика

Фейссепаикотехномика

Екстасепаикотехномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СЕТИПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental ecotechnomic setipriority) (същото като ингредиентна икотехномическа отделимостна приоритетност и съкратено от ингредиентна
икотехномическа отделимост и ингредиентна икотехномическа приоритетност) (*) – вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е
логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна
икотехномическа отделимост и ингредиентна икотехномическа приоритетност и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети в икотехномиката и (2) степените на приоритетност на икотехномическите предмети при третирането им (изследването и управлението им)
от икотехномическия субект. Ингредиентната икотехномическа сетиприоритетност е частен случай на ингредиентната икофорномическа сетиприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа сетиприоритетност към понятието за икотехномически приосетипредмет*
(ecotechnomic priosetithing) (съкратено от приоритетностен сетитен икотехномически предмет – prioritical setited ecotechnomic thing) поражда него180
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа сетиприоритетност* (primary
ingrediental ecotechnomic setipriority), която е комбинация от първичната ингредиентна икотехномическа приоритетност* (primary ingrediental
ecotechnomic priority) и първичната ингредиентна икотехномическа отделимост* (primary ingrediental ecotechnomic severality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа сетиприоритетност към понятието за приосетиикотехномика* (priosetiecotechnomy) (съкратено от приоритетностня сетитна икотехномика – prioritical setited
ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа сетиприоритетност* (organic ingrediental ecotechnomic setipriority), която е комбинация от органическата ингредиентна икотехномическа приоритетност*
(organic ingrediental ecotechnomic priority) и органическата ингредиентна
икотехномическа отделимост* (organic ingrediental ecotechnomic severality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икотехномическия приосетипредмет според
първичната ингредиентна икотехномическа сетиприоритетност

Първична ингредиентна
икотехномическа
отделимост

Първична
ингредиентна
икотехномическа
сетиприоритетност
(икотехномически
приосетипредмет)

Първична ингредиентна
икотехномическа приоритетност
Икотехномически
приопредмет

Икотехномически
типопредмет

Икотехномически
копредмет

Икотехномически
сетипредмет

Икотехномически
приосетипредмет

Икотехномически
типосетипредмет

Икотехномически
косетипредмет

Икотехномически
инсепапредмет

Икотехномически
приоинсепапредмет

Икотехномически
типоинсепапредмет

Икотехномически
коинсепапредмет

Икотехномически
сепапредмет

Икотехномически
приосепапредмет

Икотехномически
типосепапредмет

Икотехномически
косепапредмет

182

1276

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на приосетиикотехномиката според органическата
ингредиентна икотехномическа сетиприоритетност

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
сетиприоритетност
(приосетиикотехномика)

Органическа ингредиентна
икотехномическа приоритетност
Приоикотехномика

Типоикотехномика

Коикотехномика

Сетиикотехномика

Приосетиикотехномика

Типосетиикотехномика

Косетиикотехномика

Инсепаикотехномика

Приоинсепаикотехномика

Типоинсепаикотехномика

Коинсепаикотехномика

Сепаикотехномика

Приосепаикотехномика

Типосепаикотехномика

Косепаикотехномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СЕТИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecotechnomic setiresolventness) (същото като ингредиентна икотехномическа отделимостна разрешителност и съкратено от ингредиентна икотехномическа отделимост и ингредиентна разрешаваща икотехномическа способност) (*) – вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии
ингредиентна икотехномическа отделимост и ингредиентна разрешаваща
икотехномическа способност и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети в икотехномиката и (2) степените на
подробност в структурирането на икотехномическите предмети и на техните
разновидности. Ингредиентната икотехномическа сетиразрешителност е
частен случай на ингредиентната икофорномическа сетиразрешителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа сетиразрешителност към понятието за икотехномически резосетипредмет*
(ecotechnomic resosetithing) (съкратено от разрешаващ сетитен икотехномически предмет – resolving setited ecotechnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингреди183
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ентна икотехномическа сетиразрешителност* (primary ingrediental
ecotechnomic setiresolventness), която е комбинация от първичната ингредиентна разрешаваща икотехномическа способност* (primary ingrediental
resolving ecotechnomic power) и първичната ингредиентна икотехномическа
отделимост* (primary ingrediental ecotechnomic severality)]. От своя страна
органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа сетиразрешителност към понятието за резосетиикотехномика* (resosetiecotechnomy)
(съкратено от разрешаваща сетитна икотехномика – resolving setited
ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа сетиразрешителност* (organic ingrediental ecotechnomic setiresolventness), която е
комбинация от органическата ингредиентна разрешаваща икотехномическа способност* (organic ingrediental resolving ecotechnomic power) и органическата ингредиентна икотехномическа отделимост* (organic ingrediental
ecotechnomic severality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икотехномическия резосетипредмет според
първичната ингредиентна икотехномическа сетиразрешителност

Първична ингредиентна
икотехномическа
отделимост

Първична
ингредиентна
икотехномическа
сетиразрешителност
(икотехномически
резосетипредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща икотехномическа
способност
Икотехномически
резопредмет

Икотехномически
тенпредмет

Икотехномически
ексопредмет

Икотехномически
сетипредмет

Икотехномически
резосетипредмет

Икотехномически
тенсетипредмет

Икотехномически
ексосетипредмет

Икотехномически
инсепапредмет

Икотехномически
резоинсепапредмет

Икотехномически
тенинсепапредмет

Икотехномически
ексоинсепапредмет

Икотехномически
сепапредмет

Икотехномически
резосепапредмет

Икотехномически
тенсепапредмет

Икотехномически
ексосепапредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резосетиикотехномиката според органическата
ингредиентна икотехномическа сетиразрешителност

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
сетиразрешителност
(резосетиикотехномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща икотехномическа
способност
Резоикотехномика

Теникотехномика

Ексоикотехномика

Сетиикотехномика

Резосетиикотехномика

Тенсетиикотехномика

Ексосетиикотехномика

Инсепаикотехномика

Резоинсепаикотехномика

Тенинсепаикотехномика

Ексоинсепаикотехномика

Сепаикотехномика

Резосепаикотехномика

Тенсепаикотехномика

Ексосепаикотехномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СЕТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecotechnomic setisensitivity) (същото като ингредиентна икотехномическа отделимостна чувствителност и съкратено от ингредиентна
икотехномическа отделимост и ингредиентна структурна икотехномическа чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии
ингредиентна икотехномическа отделимост и ингредиентна структурна
икотехномическа чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1)
необособените и обособените предмети в икотехномиката и (2) степените на
структурната чувствителност на икотехномическите предмети към външните
въздействия. Ингредиентната икотехномическа сетичувствителност е частен случай на ингредиентната икофорномическа сетичувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа сетичувствителност към понятието за икотехномически сенсисетипредмет*
(ecotechnomic sensisetithing) (съкратено от сенситивностен сетитен икотехномически предмет – sensitivitical setited ecotechnomic thing) поражда не186
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------говите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа сетичувствителност* (primary
ingrediental ecotechnomic setisensitivity), която е комбинация от първичната
ингредиентна структурна икотехномическа чувствителност* (primary
ingrediental structural ecotechnomic sensitivity) и първичната ингредиентна
икотехномическа отделимост* (primary ingrediental ecotechnomic
severality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната
икотехномическа сетичувствителност към понятието за сенсисетиикотехномика* (sensisetiecotechnomy) (съкратено от чувствителностня сетитна
икотехномика – sensitivitical setited ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа сетичувствителност* (organic ingrediental
ecotechnomic setisensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна структурна икотехномическа чувствителност* (organic ingrediental
structural ecotechnomic sensitivity) и органическата ингредиентна икотехномическа отделимост* (organic ingrediental ecotechnomic severality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икотехномическия сенсисетипредмет според
първичната ингредиентна икотехномическа сетичувствителност

Първична ингредиентна
икотехномическа
отделимост

Първична
ингредиентна
икотехномическа
сетичувствителност
(икотехномически
сенсисетипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икотехномическа чувствителност
Икотехномически
сенсипредмет

Икотехномически
фундпредмет

Икотехномически
конструпредмет

Икотехномически
сетипредмет

Икотехномически
сенсисетипредмет

Икотехномически
фундсетипредмет

Икотехномически
конструсетипредмет

Икотехномически
инсепапредмет

Икотехномически
сенсиинсепапредмет

Икотехномически
фундинсепапредмет

Икотехномически
конструинсепапредмет

Икотехномически
сепапредмет

Икотехномически
сенсисепапредмет

Икотехномически
фундсепапредмет

Икотехномически
конструсепапредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сенсисетиикотехномиката според органическата
ингредиентна икотехномическа сетичувствителност

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
сетичувствителност
(сенсисетиикотехномика)

Органическа ингредиентна структурна
икотехномическа чувствителност
Сенсиикотехномика

Фундикотехномика

Конструикотехномика

Сетиикотехномика

Сенсисетиикотехномика

Фундсетиикотехномика

Конструсетиикотехномика

Инсепаикотехномика

Сенсиинсепаикотехномика

Фундинсепаикотехномика

Конструинсепаикотехномика

Сепаикотехномика

Сенсисепаикотехномика

Фундсепаикотехномика

Конструсепаикотехномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
СТАТИДЪЛБОЧИНА*
(ingrediental ecotechnomic statideepness) (същото като ингредиентна икотехномическа статитна дълбочина и съкратено от ингредиентен икотехномически статут и ингредиентна икотехномическа дълбочина) (*) – вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е логическо произведение
(конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икотехномически статут
и ингредиентна икотехномическа дълбочина и по този начин разграничава
съвместно (1) субективното и обективното в икотехномиката и (2) икономическите ингредиенти според мястото, което заемат във взаимоотношението
между вътрешната и външната страна на предмети и на нейните разновидности (както и на икотехномическите предмети и на техните разновидности) (което е разположение в дълбочина). Ингредиентната икотехномическа статидълбочина е частен случай на ингредиентната икофорномическа статидълбочина.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа статидълбочина към понятието за икотехномически дипстатипредмет*
(ecotechnomic deepstatithing) (съкратено от дълбочинен статитен икотехно189
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически предмет – deepness statited ecotechnomic thing) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа статидълбочина* (primary ingrediental
ecotechnomic statideepness), която е комбинация от първичната ингредиентна
икотехномическа дълбочина* (primary ingrediental ecotechnomic deepness) и
първичния ингредиентен икотехномически статут* (primary ingrediental
ecotechnomic statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа статидълбочина към понятието за дипстатиикотехномика* (deepstatiecotechnomy) (съкратено от дълбочинна статитна
икотехномика – deepness statited ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа статидълбочина* (organic ingrediental
ecotechnomic statideepness), която е комбинация от органическата ингредиентна икотехномическа дълбочина* (organic ingrediental ecotechnomic
deepness) и органическия ингредиентен икотехномически статут* (organic
ingrediental ecotechnomic statute)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икотехномическия дипстатипредмет според първичната
ингредиентна икотехномическа статидълбочина

Първичен ингредиентен икотехномически
статут

Първична
ингредиентна
икотехномическа
статидълбочина
(икотехномически
дипстатипредмет)

Първична ингредиентна
икотехномическа дълбочина

Икотехномически
диппредмет

Икотехномически
инспредмет

Икотехномически
специпредмет

Икотехномически
аутспредмет

Икотехномически
статит
(икотехномически
статипредмет)
(статитен
икотехномически
предмет)

Икотехномически
дипстатипредмет

Икотехномически
инсстатипредмет

Икотехномически
специстатипредмет

Икотехномически
аутсстатипредмет

Икотехномически
субект
(икотехномически
субстипредмет)
(субститивен
икотехномически
предмет)

Икотехномически
дипсубстипредмет

Икотехномически
инссубстипредмет

Икотехномически
специсубстипредмет

Икотехномически
аутссубстипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икотехномически
обект
(икотехномически
обтипредмет)
(обективен
икотехномически
предмет)

Икотехномически
дипобтипредмет

Икотехномически
инсобтипредмет

Икотехномически
специобтипредмет

Икотехномически
аутсобтипредмет

Икотехномически
обектоид
(икотехномически
обсипредмет)
(обситивен
икотехномически
предмет)

Икотехномически
дипобсипредмет

Икотехномически
инсобсипредмет

Икотехномически
специобсипредмет

Икотехномически
аутсобсипредмет

Икотехномически
ревербат
(икотехномически
субтипредмет)
(субективен
икотехномически
предмет)

Икотехномически
дипсубтипредмет

Икотехномически
дипсубтипредмет

Икотехномически
дипсубтипредмет

Икотехномически
дипсубтипредмет

192

1286

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипстатиикотехномиката според органическата
ингредиентна икотехномическа статидълбочина

Органически ингредиентен икотехномически статут

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
статидълбочина
(дипстатиикотехномика)

Органическа ингредиентна
икотехномическа дълбочина

Дипикотехномика

Инсикотехномика

Специикотехномика

Аутсикотехномика

Статитна
икотехномика
(статиикотехномика)

Дипстатиикотехномика

Инсстатиикотехномика

Специстатиикотехномика

Аутсстатиикотехномика

Субектна
икотехномика
(субстиикотехномика)

Дипсубсти- Инссубстиикотехикотехномика
номика

Специсубстиикотехномика

Аутссубстиикотехномика

Обективна
икотехномика
(обтиикотехномика)

Дипобтиикотехномика

Инсобтиикотехномика

Специобтиикотехномика

Аутсобтиикотехномика

Обексивна
икотехномика
(обсиикотехномика)

Дипобсиикотехномика

Инсобсиикотехномика

Специобсиикотехномика

Аутсобсиикотехномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ревербатна
икотехномика
(субтиикотехномика)

Дипсубтиикотехномика

Инссубтиикотехномика

Специсубтиикотехномика

Аутссубтиикотехномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
СТАТИЗРЯЛОСТ*
(ingrediental ecotechnomic statiripeness) (същото като ингредиентна икотехномическа статитна зрялост и съкратено от ингредиентен икотехномически статут и ингредиентна икотехномическа зрялост) (*) – вторичен
ингредиентен икотехномически критерий, който е логическо произведение
(конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икотехномически статут
и ингредиентна икотехномическа зрялост и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното в икотехномиката и (2) степените на
зрялост на съставните части на икотехномиката и на нейните разновидности
(както и на икотехномическите предмети и на техните разновидности). Ингредиентната икотехномическа статизрялост е частен случай на ингредиентната икофорномическа статизрялост.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа статизрялост към понятието за риикотехномически статипредмет* (riecotechnomic
statithing) (съкратено от зрелостен статитен икотехномически предмет –
ripeness statited ecotechnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа статизрялост* (primary ingrediental ecotechnomic statiripeness),
която е комбинация от първичната ингредиентна икотехномическа зрялост* (primary ingrediental ecotechnomic ripeness) и първичния ингредиентен
икотехномически статут* (primary ingrediental ecotechnomic statute)]. От
своя страна органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа
статизрялост към понятието за статириикотехномика* (statiriecotechnomy)
(съкратено от зрелостна статитна икотехномика – ripeness statited
ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа статизрялост* (organic ingrediental ecotechnomic statiripeness), която е комбинация от
органическата ингредиентна икотехномическа зрялост* (organic
ingrediental ecotechnomic ripeness) и органическата ингредиентен икотехномически статут* (organic ingrediental ecotechnomic statute)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикотехномическия статипредмет според първичната
ингредиентна икотехномическа статизрялост

Първичен ингредиентен икотехномически статут

Първична
ингредиентна
икотехномическа
статизрялост
(риикотехномически
статипредмет)

Първична ингредиентна
икотехномическа зрялост
Риикотехномически
предмет

Икотехприномически
предмет

Икотехдевеномически
предмет

Икотехномически
статит
(икотехномически
статипредмет)
(статитен
икотехномически
предмет)

Статитен
риикотехномически
предмет

Статитен
икотехприномически
предмет

Статитен
икотехдевеномически
предмет

Икотехномически
субект
(икотехномически
субстипредмет)
(субститивен
икотехномически
предмет)

Субститивен
риикотехномически
предмет

Субститивен
икотехприномически
предмет

Субститивен
икотехдевеномически
предмет

Икотехномически
обект
(икотехномически
обтипредмет)
(обективен
икотехномически
предмет)

Обективен
риикотехномически
предмет

Обективен
икотехприномически
предмет

Обективен
икотехдевеномически
предмет

Икотехномически
обектоид
(икотехномически
обсипредмет)
(обситивен
икотехномически
предмет)

Обситивен
риикотехномически
предмет

Обситивен
икотехприномически
предмет

Обситивен
икотехдевеномически
предмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икотехномически
ревербат
(икотехномически
субтипредмет)
(субективен
икотехномически
предмет)

Субективен
риикотехномически
предмет

Субективен
икотехприномически
предмет

Субективен
икотехдевеномически
предмет

В това число:
Икотехномически
сепаревербат
(икотехномически
сепасубтипредмет)
(субективен
икотехномически
сепапредмет)
(икотехномическа
система)

Системен
риикотехномически
предмет

Системен
икотехприномически
предмет

Системен
икотехдевеномически
предмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на статириикотехномиката според органическата
ингредиентна икотехномическа статизрялост

Органически ингредиентен икотехномически статут

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
статизрялост
(статириикотехномика)

Органическа ингредиентна
икотехномическа зрялост
Риикотехномика

Икотехприномика

Икотехдевеномика

Статитна
икотехномика
(статиикотехномика)

Статириикотехномика
(статитна
риикотехномика)

Статиикотехприномика
(статитна
икотехприномика)

Статиикотехдевеномика
(статитна
икотехдевеномика)

Субститивна
икотехномика
(субстиикотехномика)

Субстириикотехномика
(субститивна
риикотехномика)

Субстиикотехприномика
(субститивна
икотехприномика)

Субстиикотехдевеномика
(субститивна
икотехдевеномика)

Обективна
икотехномика
(обтиикотехномика)

Обтириикотехномика
(обективна
риикотехномика)

Обтиикотехприномика
(обективна
икотехприномика)

Обтиикотехдевеномика
(обективна
икотехдевеномика)

Обситивна
икотехномика
(обсиикотехномика)

Обсириикотехномика
(обситивна
риикотехномика)

Обсиикотехприномика
(обситивна
икотехприномика)

Обсиикотехдевеномика
(обситивна
икотехдевеномика)

Субективна
икотехномика
(субтиикотехномика)

Субтириикотехномика
(субективна
риикотехномика)

Субтиикотехприномика
(субективна
икотехприномика)

Субтиикотехдевеномика
(субективна
икотехдевеномика)
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------В това число:
Сепасубективна
икотехномика
(сепасубтиикотехномика)
(системна
икотехномика)
(систикотехномика)

Систриикотехномика
(системна
риикотехномика)

Систикотехприномика
(системна
икотехприномика)

Ссистикотехдевеномика
(системна
икотехдевеномика)

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СТАТИОТДЕЛИМОСТ*
(ingrediental ecotechnomic statiseverality) (същото като ингредиентна икотехномическа статитна отделимост и съкратено от ингредиентен икотехномически статут и ингредиентна икотехномическа отделимост) (*) –
вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икотехномически
статут и ингредиентна икотехномическа отделимост и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното във икотехномиката и (2)
разделянето на икотехномическите предмети според степента на тяхната обособеност от околната среда (на необособени и обособени). Ингредиентната
икотехномическа статиотделимост е частен случай на ингредиентната икофорномическа статиотделимост.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа статиотделимост към понятието за икотехномически севестатипредмет*
(ecotechnomic sevestatithing) (съкратено от статитен икотехномически
предмет на отделимостта – severality statited ecotechnomic thing) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа статиотделимост* (primary
ingrediental ecotechnomic statiseverality), която е комбинация от първичния ингредиентен икотехномически статут* (primary ingrediental ecotechnomic
statute) и първичната ингредиентна икотехномическа отделимост*
(primary ingrediental ecotechnomic severality)]. От своя страна органическото
прилагане на ингредиентната икотехномическа статиотделимост към понятието за севестатиикотехномика* (sevestatiecotechnomy) (съкратено от
статитна икотехномика на отделимостта – severality statited
ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа статиот198
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------делимост* (organic ingrediental ecotechnomic statiseverality), която е комбинация от органическия ингредиентен икотехномически статут* (organic
ingrediental ecotechnomic statute) и органическата ингредиентна икотехномическа отделимост* (organic ingrediental ecotechnomic severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икотехномическия севестатипредмет според първичната
ингредиентна икотехномическа статиотделимост

Първичен ингредиентен икотехномически статут

Първична
ингредиентна
икотехномическа
статиотделимост
(икотехномически
севестатипредмет)

Първична ингредиентна
икотехномическа отделимост
Икотехномически
сетипредмет

Икотехномически
инсепапредмет

Икотехномически
сепапредмет

Икотехномически
статит
(икотехномически
статипредмет)

Икотехномически
сетистатит
(икотехномичаски
сетистатипредмет)

Икотехномически
инсепастатит
(икотехномичаски
инсепастатипредмет)

Икотехномически
сепастатит
(икотехномичаски
сепастатипредмет)

Икотехномически
субект
(икотехномически
субстипредмет)

Икотехномически
сетисубект
(икотехномичаски
сетисубстипредмет)

Икотехномически
инсепасубект
(икотехномичаски
инсепасубстипредмет)

Икотехномически
сепасубект
(икотехномичаски
сепасубстипредмет)

Икотехномически
обект
(икотехномически
обтипредмет)

Икотехномически
сетиобект
(икотехномичаски
сетиобтипредмет)

Икотехномически
инсепаобект
(икотехномичаски
инсепаобтипредмет)

Икотехномически
сепаобект
(икотехномичаски
сепаобтипредмет)

Икотехномически
обектоид
(икотехномически
обсипредмет)

Икотехномически
сетиобектоид
(икотехномичаски
сетиобсипредмет)

Икотехномически
инсепаобектоид
(икотехномичаски
инсепаобсипредмет)

Икотехномически
сепаобектоид
(икотехномичаски
сепаобсипредмет)

Икотехномически
инсепаревербат
(икотехномичаски
инсепасубтипредмет)

Икотехномически
сепаревербат
(икотехномичаски
сепасубтипредмет)
(икотехномичска
система)

Икотехномически
ревербат
(икотехномически
субтипредмет)

Икотехномически
сетиревербат
(икотехномичаски
сетисубтипредмет)
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на севестатиикотехномиката според органическата
ингредиентна икотехномическа статиотделимост

Органически ингредиентен икотехномически
статут

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
статиотделимост
(севестатиикотехномика)

Органическа ингредиентна
икотехномическа отделимост
Сетиикотехномика

Инсепаикотехномика

Сепаикотехномика

Статитна
икотехномика
(статиикотехномика)

Сетистатиикотехномика

Инсепастатиикотехномика

Сепастатиикотехномика

Субектна
икотехномика
(субстиикотехномика)

Сетисубстиикотехномика

Инсепасубстиикотехномика

Сепасубстиикотехномика

Обективна
икотехномика
(обтиикотехномика)

Сетиобтиикотехномика

Инсепаобтиикотехномика

Сепаобтиикотехномика

Обексивна
икотехномика
(обсиикотехномика)

Сетиобсиикотехномика

Инсепаобсиикотехномика

Сепаобсиикотехномика

Инсепасубтиикотехномика

Сепасубтиикотехномика
(системна
икотехномика)

Ревербатна
икотехномика
(субтиикотехномика)

Сетисубтиикотехномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
СТАТИПОЗИЦИЯ*
(ingrediental ecotechnomic statiposition) (същото като ингредиентна икотехномическа статитна позиция и съкратено от ингредиентен икотехномически статут и ингредиентна икотехномическа позиция) (*) – вторичен
ингредиентен икотехномически критерий, който е логическо произведение
(конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икотехномически статут
и ингредиентна икотехномическа позиция и по този начин разграничава съв201
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------местно (1) субективното и обективното в икотехномиката и (2) икотехномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между
вътрешната и външната среда на икотехномиката и на нейните разновидности
(което е разположение в ширина). Ингредиентната икотехномическа статипозиция е частен случай на ингредиентната икофорномическа статипозиция.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа статипозиция към понятието за икотехномически позистатипредмет*
(ecotechnomic posistatithing) (съкратено от позиционен статитен икотехномически предмет – positional statited ecotechnomic thing) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа статипозиция* (primary ingrediental
ecotechnomic statiposition), която е комбинация от първичната ингредиентна
икотехномическа позиция* (primary ingrediental ecotechnomic position) и първичния ингредиентен икотехномически статут* (primary ingrediental
ecotechnomic statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа статипозиция към понятието за позистатиикотехномика* (posistatiecotechnomy) (съкратено от позиционна статитна
икотехномика – positional statited ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа статипозиция* (organic ingrediental
ecotechnomic statiposition), която е комбинация от органическата ингредиентна икотехномическа позиция* (organic ingrediental ecotechnomic position) и
органическия ингредиентен икотехномически статут* (organic ingrediental
ecotechnomic statute)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икотехномическия позистатипредмет според първичната
ингредиентна икотехномическа статипозииция

Първичен ингредиентен икотехномически статут

Първична
ингредиентна
икотехномическа
статипозиция
(икотехномически
позистатипредмет)

Първична ингредиентна
икотехномическа позиция

Икотехномически
позипредмет

Икотехномически
интрапредмет

Икотехномически
фейспредмет

Икотехномически
екстрапредмет

Икотехномически
статит
(икотехномически
статипредмет)
(статитен
икотехномически
предмет)

Икотехномически
позистатипредмет

Икотехномически
интрастатипредмет

Икотехномически
фейсстатипредмет

Икотехномически
екстрастатипредмет

Икотехномически
субект
(икотехномически
субстипредмет)
(субститивен
икотехномически
предмет)

ИкотехИкотехИкотехИкотехномически
номически
номически
номически
позисубсти- интрасубсти- фейссубсти- екстрасубстипредмет
предмет
предмет
предмет

Икотехномически
обект
(икотехномически
обтипредмет)
(обективен
икотехномически
предмет)

Икотехномически
позиобтипредмет

Икотехномически
интраобтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икотехномически
обектоид
(икотехномически
обсипредмет)
(обситивен
икотехномически
предмет)

Икотехномически
позиобсипредмет

Икотехномически
интраобсипредмет

Икотехномически
фейсобсипредмет

Икотехномически
екстраобсипредмет

Икотехномически
ревербат
(икотехномически
субтипредмет)
(субективен
икотехномически
предмет)

Икотехномически
позисубтипредмет

Икотехномически
интрасубтипредмет

Икотехномически
фейссубтипредмет

Икотехномически
екстрасубтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позистатиикотехномиката според органическата
ингредиентна икотехномическа статипозииция

Органически ингредиентен икотехномически статут

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
статипозиция
(позистатиикотехномика)

Органическа ингредиентна икотехномическа
позиция
Позиикотехномика

Интраикотехномика

Фейсикотехномика

Екстраикотехномика

Статитна
икотехномика
(статиикотехномика)

Позистатиикофорномика

Интрастатиикофорномика

Фейсстатиикофорномика

Екстастатиикофорномика

Субектна
икотехномика
(субстиикотехномика)

Позисубстиикофорномика

Интрасубстиикофорномика

Фейссубстиикофорномика

Екстасубстиикофорномика

Обективна
икофорномика
(обтиикотехномика)

Позиобтиикофорномика

Интраобтиикофорномика

Фейсобтиикофорномика

Екстаобтиикофорномика

Обексивна
икотехномика
(обсиикотехномика)
Ревербатна
икотехномика
(субтиикотехномика)

ПозиобсиИнтраобсиФейсобсиЕкстаобсиикотехномика икотехномика икотехномика икотехномика

Позисубтиикофорномика

Интрасубтиикофорномика
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

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

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СТАТИПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental ecotechnomic statipriority) (същото като ингредиентна икотехномическа статитна приоритетност и съкратено от ингредиентен икотехномически статут и ингредиентна икотехномическа приоритетност) (*)
– вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икотехномически статут и ингредиентна икотехномическа приоритетност и по този начин
разграничава съвместно (1) субективното и обективното в икотехномиката и
(2) степените на приоритетност на икотехномическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от икотехномическия субект. Ингредиентната икотехномическа статиприоритетност е частен случай на ингредиентната икофорномическа статиприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа статиприоритетност към понятието за икотехномически приостатипредмет*
(ecotechnomic priostatithing) (съкратено от приоритетностен статитен икотехномически предмет – prioritical statited ecotechnomic thing) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа статиприоритетност* (primary
ingrediental ecotechnomic statipriority), която е комбинация от първичната ингредиентна икотехномическа приоритетност* (primary ingrediental
ecotechnomic priority) и първичния ингредиентен икотехномически статут* (primary ingrediental ecotechnomic statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа статиприоритетност
към понятието за приостатиикотехномика* (priostatiecotechnomy) (съкратено от приоритетностна статитна икотехномика – prioritical statited
ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа статиприоритетност* (organic ingrediental ecotechnomic statipriority), която е комбинация от органическата ингредиентна икотехномическа приоритетност* (organic ingrediental ecotechnomic priority) и органическия ингредиентен икотехномически статут* (organic ingrediental ecotechnomic statute)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икотехномическия приостатипредмет според
първичната ингредиентна икотехномическа статиприоритетност

Първичен ингредиентен икотехномически
статут

Първична
ингредиентна
икотехномическа
статиприоритетност
(икотехномически
приостатипредмет)

Първична ингредиентна
икотехномическа приоритетност

Икотехномически
приопредмет

Икотехномически
типопредмет

Икотехномически
копредмет

Икотехномически
статит
(икотехномически
статипредмет)
(статитен
икотехномически
предмет)

Икотехномически
приостатипредмет

Икотехномически
типостатипредмет

Икотехномически
костатипредмет

Икотехномически
субект
(икотехномически
субстипредмет)
(субститивен
икотехномически
предмет)

Икотехномически
приосубстипредмет

Икотехномически
типосубстипредмет

Икотехномически
косубстипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икотехномически
обект
(икотехномически
обтипредмет)
(обективен
икотехномически
предмет)

Икотехномически
приообтипредмет

Икотехномически
типообтипредмет

Икотехномически
кообтипредмет

Икотехномически
обектоид
(икотехномически
обсипредмет)
(обситивен
икотехномически
предмет)

Икотехномически
приообсипредмет

Икотехномически
типообсипредмет

Икотехномически
кообсипредмет

Икотехномически
ревербат
(икотехномически
субтипредмет)
(субективен
икотехномически
предмет)

Икотехномически
приосубтипредмет

Икотехномически
типосубтипредмет

Икотехномически
косубтипредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на приостатиикотехномиката според оргаческата
ингредиентна икотехномическа статиприоритетност

Органически ингредиентен икотехномически статут

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
статиприоритетност
(приостатиикотехномика)

Органическа ингредиентна
икотехномическа приоритетност

Приоикотехномика

Типоикотехномика

Коикотехномика

Статитна
икотехномика
(статиикотехномика)

Приостатиикотехномика

Типостатиикотехномика

Костатиикотехномика

Субектна
икотехномика
(субстиикотехномика)

Приосубстиикотехномика

Типосубстиикотехномика

Косубстиикотехномика

Обективна
икотехномика
(обтиикотехномика)

Приообтиикотехномика

Типообтиикотехномика

Кообтиикотехномика

Обексивна
икотехномика
(обсиикотехномика)

Приообсиикотехномика

Типообсиикотехномика

Кообсиикотехномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ревербатна
икотехномика
(субтиикотехномика)

Приосубтиикотехномика

Типосубтиикотехномика

Косубтиикотехномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
СТАТИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ* (ingrediental ecotechnomic statiresolventness) (същото като ингредиентна икотехномическа статитна разрешителност и съкратено от ингредиентен икотехномически статут и ингредиентна разрешаваща икотехномическа способност) (*) – вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икотехномически статут и ингредиентна разрешаваща икотехномическа способност и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното в икотехномиката и (2) степените на подробност в структурирането на икотехномическите предмети и на техните разновидности. Ингредиентната икотехномическа статиразрешителност е частен случай на
ингредиентната икофорномическа статиразрешителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа статиразрешителност към понятието за икотехномически резостатипредмет*
(ecotechnomic resostatithing) (съкратено от разрешаващ статитен икотехномически предмет – resolving statited ecotechnomic thing) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа статиразрешителност* (primary ingrediental
ecotechnomic statiresolventness), която е комбинация от първичната ингредиентна разрешаваща икотехномическа способност* (primary ingrediental
resolving ecotechnomic power) и първичния ингредиентен икотехномически
статут* (primary ingrediental ecotechnomic statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа статиразрешителност към понятието за резостатиикотехномика* (resostatiecotechnomy)
(съкратено от разрешаваща статитна икотехномика – resolving statited
ecotechnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икотехномическа статиразрешителност* (organic ingrediental ecotechnomic statiresolventness), която е
комбинация от органическата ингредиентна разрешаваща икотехномическа способност* (organic ingrediental resolving ecotechnomic power) и органи210
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия ингредиентен икотехномически статут* (organic ingrediental
ecotechnomic statute)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икотехномическия резостатипредмет според
първичната ингредиентна икотехномическа статиразрешителност

Първичен ингредиентен икотехномически
статут

Първична
ингредиентна
икотехномическа
статиразрешителност
(икотехномически
резостатипредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща икотехномическа
способност

Икотехномически
резопредмет

Икотехномически
тенпредмет

Икотехномически
ексопредмет

Икотехномически
статит
(икотехномически
статипредмет)
(статитен
икотехномически
предмет)

Икотехномически
резостатипредмет

Икотехномически
тенстатипредмет

Икотехномически
ексостатипредмет

Икотехномически
субект
(икотехномически
субстипредмет)
(субститивен
икотехномически
предмет)

Икотехномически
резосубстипредмет

Икотехномически
тенсубстипредмет

Икотехномически
ексосубстипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икотехномически
обект
(икотехномически
обтипредмет)
(обективен
икотехномически
предмет)

Икотехномически
резообтипредмет

Икотехномически
тенобтипредмет

Икотехномически
ексообтипредмет

Икотехномически
обектоид
(икотехномически
обсипредмет)
(обситивен
икотехномически
предмет)

Икотехномически
резообсипредмет

Икотехномически
тенобсипредмет

Икотехномически
ексообсипредмет

Икотехномически
ревербат
(икотехномически
субтипредмет)
(субективен
икотехномически
предмет)

Икотехномически
резосубтипредмет

Икотехномически
тенсубтипредмет

Икотехномически
ексосубтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резостатиикотехномиката според органическата ингредиентна икотехномическа статиразрешителност

Органически ингредиентен икотехномически статут

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
статиразрешителност
(резостатиикотехномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща икотехномическа
способност
Резоикотехномика

Теникотехномика

Ексоикотехномика

Статитна
икотехномика
(статиикотехномика)

Резостатиикотехномика

Тенстатиикотехномика

Ексостатиикотехномика

Субектна
икотехномика
(субстиикотехномика)

Резосубстиикотехномика

Тенсубстиикотехномика

Ексосубстиикотехномика

Обективна
икотехномика
(обтиикотехномика)

Резообтиикотехномика

Тенобтиикотехномика

Ексообтиикотехномика

Обексивна
икотехномика
(обсиикотехномика)

Резообсиикотехномика

Тенобсиикотехномика

Ексообсиикотехномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ревербатна
икотехномика
(субтиикотехномика)

Резосубтиикотехномика

Тенсубтиикотехномика

Ексосубтиикотехномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ* (ingrediental ecotechnomic statisensitivity) (същото като ингредиентна
икотехномическа статитна чувствителност и съкратено от ингредиентен икотехномически статут и ингредиентна структурна икотехномическа чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен икотехномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии
ингредиентен икотехномически статут и ингредиентна структурна икотехномическа чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното в икотехномиката и (2) степените на структурната
чувствителност на икотехномическите предмети към външните въздействия.
Ингредиентната икотехномическа статичувствителност е частен случай на
ингредиентната икофорномическа статичувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа статичувствителност към понятието за икотехномически сенсистатипредмет*
(ecotechnomic sensistatithing) (съкратено от сенситивностен статитен икотехномически предмет – sensitivitical statited ecotechnomic thing) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа статичувствителност* (primary
ingrediental ecotechnomic statisensitivity), която е комбинация от първичната
ингредиентна структурна икотехномическа чувствителност* (primary
ingrediental structural ecotechnomic sensitivity) и първичния ингредиентен икотехномически статут* (primary ingrediental ecotechnomic statute)]. От своя
страна органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа
статичувствителност към понятието за сенсистатиикотехномика*
(sensistatiecotechnomy) (съкратено от сенситивностна статитна икотехномика – sensitivitical statited ecotechnomy) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна
икотехномическа статичувствителност* (organic ingrediental ecotechnomic
statisensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна структурна икотехномическа чувствителност* (organic ingrediental structural
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic sensitivity) и органическия ингредиентен икотехномически
статут* (organic ingrediental ecotechnomic statute)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икотехномическия сенсистатипредмет според
първичната ингредиентна икотехномическа статичувствителност

Първичен ингредиентен икотехномически
статут

Първична
ингредиентна
икотехномическа
статичувствителност
(икотехномически
сенсистатипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икотехномическа чувствителност

Икотехномически
сенсипредмет

Икотехномически
фундпредмет

Икотехномически
конструпредмет

Икотехномически
статит
(икотехномически
статипредмет)
(статитен
икотехномически
предмет)

Икотехномически
сенсистатипредмет

Икотехномически
фундстатипредмет

Икотехномически
конструстатипредмет

Икотехномически
субект
(икотехномически
субстипредмет)
(субститивен
икотехномически
предмет)

Икотехномически
сенсисубстипредмет

Икотехномически
фундсубстипредмет

Икотехномически
конструсубстипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икотехномически
обект
(икотехномически
обтипредмет)
(обективен
икотехномически
предмет)

Икотехномически
сенсиобтипредмет

Икотехномически
фундобтипредмет

Икотехномически
конструобтипредмет

Икотехномически
обектоид
(икотехномически
обсипредмет)
(обситивен
икотехномически
предмет)

Икотехномически
сенсиобсипредмет

Икотехномически
фундобсипредмет

Икотехномически
конструобсипредмет

Икотехномически
ревербат
(икотехномически
субтипредмет)
(субективен
икотехномически
предмет)

Икотехномически
сенсисубтипредмет

Икотехномически
фундсубтипредмет

Икотехномически
конструсубтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сенсистатиикотехномиката според органическата ингредиентна икотехномическа статичувствителност

Органически ингредиентен икотехномически статут

Органическа
ингредиентна
икотехномическа
статичувствителност
(сенсистатиикотехномика)

Органическа ингредиентна структурна
икотехномическа чувствителност

Сенсиикотехномика

Фундикотехномика

Конструикотехномика

Статитна
икотехномика
(статиикотехномика)

Сенсистатиикотехномика

Фундстатиикотехномика

Конструстатиикотехномика

Субектна
икотехномика
(субстиикотехномика)

Сенсисубстиикотехномика

Фундсубстиикотехномика

Конструсубстиикотехномика

Обективна
икотехномика
(обтиикотехномика)

Сенсиобтиикотехномика

Фундобтиикотехномика

Конструобтиикотехномика

Обексивна
икотехномика
(обсиикотехномика)

Сенсиобсиикотехномика

Фундобсиикотехномика

Конструобсиикотехномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ревербатна
икотехномика
(субтиикотехномика)

Сенсисубтиикотехномика

Фундсубтиикотехномика

Конструсубтиикотехномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ*
(ingrediental ecotechnomic substantiality) (*) – първичен ингредиентен икотехномически критерий, който разграничава икотехномическите предмети (в
т.ч. и икотехномическите обекти, икотехномическите системи и икотехномическите ингредиенти) според субстанциалната обобщеност на елементите, които ги образуват. Той е една от разновидностите на ингредиентната икотехномическа обобщеност. Ингредиентната икотехномическа субстанциалност е частен случай на ингредиентната икофономическа субстанциалност.
Първичното прилагане на ингредиентната икотехномическа субстанциалност към понятието за икотехномически субстопредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икотехномическа субстанциалност* (primary ingrediental ecotechnomic
substantiality)]:
(1) икотехномически субстопредмет* (ecotechnomic substothing) [съкратено от и същото като субстанциалностен икотехномически предмет*
(substantialitical ecotechnomic thing)] – общо понятие за разновидностите на
икотехномическия предмет от гледна точка на ингредиентната икотехномическа субстанциалност; икотехномически предмет, конституиран в субстоикотехномиката;
(2) икотехномически агрепредмет* (ecotechnomic aggrething) [съкратено
от и същото като агрегатен икотехномически предмет* (aggregate
ecotechnomic thing)] – икотехномически предмет, когато той се разглежда като
единно и сумарно цяло от съставящите го по-нискообхватни частични или
единични субстанциално-дефинирани общностни икотехномически предмети,
все едно че е един единствен и отделен икотехномически предмет (агрегатният
икотехномически предмет е сумата от претеглените съответни му разноименни (разнородни) икотехномически предмети на съставящите агрегатния предмет по-нискообхватни субстанциално-дефинирани икотехномически предмети, като разнородните икотехномически предмети са представени в множест220
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вения икотехномически предмет); икотехномически предмет, конституиран в
агреикотехномиката;
(3) икотехномически плупредмет* (ecotechnomic pluthing)* (plural
ecotechnomic thing) [съкратено от и същото като множествен икотехномически предмет] – икотехномически предмет, когато той се разглежда като като икотехномическо множество* (ecotechnomic set) от съставящите го понискообхватни частични и единични икотехномически предмети; икотехномически предмет, конституиран в плуикотехномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икотехномическа субстанциалност към понятието за субстоикотехномика поражда следните негови
разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна
икотехномическа субстанциалност* (organic ingrediental ecotechnomic
substantiality)]:
(1) субстоикотехномика* (substoecotechnomy) [съкратено от и същото
като субстанциалностна икотехномика* (substantialitical ecotechnomy)] –
общо понятие за разновидностите на икотехномиката, породени от ингредиентната икотехномическа субстанциалност; състои се от икотехномически
субстопредмети (от субстанциалностни икотехномически предмети);
(2) агреикотехномика* (aggreecotechnomy) [съкратено от и същото като
агрегатна икотехномика* (aggregate ecotechnomy)] – икотехномика, която от
гледна точка на ингредиентната икотехномическа субстанциалност се състои от икотехномически агрепредмети (от агрегатни икотехномически предмети);
(3) плуикотехномика* (pluecotechnomy) [съкратено от и същото като
множествена икотехномика* (plural ecotechnomy)] – икотехномика, която от
гледна точка на ингредиентната икотехномическа субстанциалност се състои от икотехномически плупредмети (от множествени икотехномически
предмети).
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОФОРНОМИЧЕСКА
ГЕНЕРАТИВНОСТ*
(ingrediental ecofornomic generativity) (навсякъде икофорномика се подразбира
като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – първичен ингредиентен икофорномически критерий (вж. икофорномическа ингредиентност), според който
икофорномическите предмети (в т.ч. и икофорномическите обекти, икофорномическите системи и икофорномическите ингредиенти) се класифицират според мястото, което заемат във взаимоотношението между частта
(наречена образувател) и цялото (наречено образувание или още генерат) във
икофорномиката (вж. част и цяло в икономиката). Частен случай на ингредиентната икофорномическа генеративност е ингредиентната икономическа
генеративност.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа генеративност към понятието за икофорномически генерпредмет поражда следните
негови разновидности [т.е. според първичната ингредиентна икофорномическа генеративност* (primary ingrediental ecofornomic generativity)]:
(1) генерооитен икофорномически предмет* (generooitic ecofornomic
thing) [същото като икофорномически генерпредмет* (ecofornomic
generthing) и като икофорномически генерооит* (ecofornomic generooite)] [в
т.ч. генерооитен икофорномически обект* (generooitic ecofornomic object),
генерооитна икофорномическа система* (generooitic ecofornomic system),
генерооитен икофорномически ингредиент* (generooitic ecofornomic
ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновидностите на икофорномическия
предмет от гледна точка на ингредиентната икофорномическа генеративност
(т.е. общо понятие за генероинтния икофорномически предмет и генероатния
икофорномически предмет); той показва наличието на икофорномическа генеративност; икофорномически предмет, конституиран в генерикофорномиката;
(2) генероинтен икофорномически предмет* (generointic ecofornomic
thing) [същото като икофорномически генеропредмет* (ecofornomic
generothing) и като икофорномически генероинт* (ecofornomic generoint)] [в
т.ч. генероинтен икофорномически обект* (generointic ecofornomic object),
генероинтна икофорномическа система* (generointic ecofornomic system),
генероинтен икофорномически ингредиент* (generointic ecofornomic
ingredient) и т.н.] – общо понятие за генероeнтния икофорномически предмет и
генероитния икофорномически предмет; той показва наличието на икофорномическа генероинтност (последното същото като икофорномическа образу1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вателност); икофорномически предмет, конституиран в генероикофорномиката;
(3) генероентен икофорномически предмет* (generoentic ecofornomic
thing) [същото като икофорномически генерепредмет* (ecofornomic
generething), като икофорномически генероент* (ecofornomic generoent) и като икофорномически обазувател] [в т.ч. генероентен икофорномически
обект* (generoentic ecofornomic object), генероентна икофорномическа система* (generoentic ecofornomic system), генероентен икофорномически ингредиент* (generoentic ecofornomic ingredient) и т.н.] – икофорномически предмет, който е съставна част, страна, момент, компонент, елемент и т.н. на друг
икофорномически предмет, наречен генероитен икофорномически предмет;
той показва наличието на икофорномическа генероентност; икофорномически
предмет, конституиран в генереикофорномиката;
(4) генероитен икофорномически предмет* (generoitic ecofornomic thing)
[същото като икофорномически генерипредмет* (ecofornomic generithing),
като икофорномически генероит* (ecofornomic generoite) и като икофорномическо обазувание или икофорномически генерат] [в т.ч. генероитен икофорномически обект* (generoitic ecofornomic object), генероитна икофорномическа система* (generoitic ecofornomic system), генероитен икофорномически ингредиент* (generoitic ecofornomic ingredient) и т.н.] – икофорномически предмет, който е икофорномическо обраувание съставено от части,
страни, момени, компоненти, елементи и т.н., наречени генероентни икофорномически предмети; той показва наличието на икофорномическа генероитност; икофорномически предмет, конституиран в генериикофорномиката;
(5) генероатен икофорномически предмет* (generoatic ecofornomic
thing) [същото като икофорномически генерапредмет* (ecofornomic
generathing) и като икофорномически генероат* (ecofornomic generoat)] [в т.ч.
генероатен икофорномически обект* (generoatic ecofornomic object), генероатна икофорномическа система* (generoatic ecofornomic system), генероатен икофорномически ингредиент* (generoatic ecofornomic ingredient) и т.н.]
– икофорномически предмет, който е множеството от генероентни икофорномически предмети, образуващи даден генероитен икофорномически предмет;
той показва наличието на икофорономическа генероатност; икофорномически
предмет, конституиран в генераикофорномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа генеративност към понятието за генерикофорномика поражда следните негови

2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидности [т.е. според органическата ингредиентна икофорномическа
генеративост* (organic ingrediental ecofornomic generativity)]:
(1) генерикофорномика* (generecofornomy) (съкратено от и същото като
генерооитна икофорномика – generooitic ecofornomy) – общо понятие за разновидностите на икофорномиката от гледна точка на ингредиентната икофорномическа генеративност; икофорномика, съставена от генерооитни икофорномически предмети;
(2) генероикофорномика* (generoecofornomy) (съкратено от и същото като генероинтна икофорномика – generointic ecofornomy) – общо понятие за
генереикофорномика и генериикофорномика; икофорномика, съставена от генероинтни икофорномически предмети;
(3) генереикофорномика* (genereecofornomy) (съкратено от и същото като
генероентна икофорномика – generoentic ecofornomy) – икофорномика, съставена от генероентни икофорномически предмети;
(4) генериикофорномика* (generiecofornomy) (съкратено от и същото като
генероитна икофорномика – generoitic ecofornomy) – икофорномика, съставена от генероитни икофорномически предмети;
(5) генераикофорномика* (generaecofornomy) (съкратено от и същото като генероатна икофорномика – generoatic ecofornomy) – икофорномика, съставена от генероатни икофорномически предмети.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРДИЗЮНКТИВНОСТ*
(ingrediental ecofornomic generdisjunctivity) [същото като ингредиентна икофорномическа генеративностна дизюнктивност и съкратено от ингредиентна икофорномическа генеративност (генеративност – същото като образувателност) и ингредиентна икофорномическа дизюнктивност) (дизюнктивност – същото като събирателна обединеност)] (навсякъде икофорномика
се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икофорномическа генеративност
и ингредиентна икофорномическа дизюнктивност и по този начин разграничава съвместно (1) икофорномическите предмети според мястото, което заемат
във взаимоотношението между частта и цялото (вж. част и цяло в икономиката) и (2) икофорномическите предмети според начина, по който се обединяват
в прехода от частното към общото, и според ролята, която в зависимост от това имат във функционирането на икофорномиката. Частен случай на ингреди3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ентната икофорномическа генердизюнктивност е ингредиентната икономическа генердизюнктивност.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа генердизюнктивност към понятието за икофорномически генердизюнктпредмет*
(ecofornomic generdisjuncthing) (съкратено от генеративностен дизюнктивностен икофорномически предмет – generativitical disjunctivitical
ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е.
разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа генердизюнктивност* (primary ingrediental ecofornomic generdisjunctivity), която е
комбинация от първичната ингредиентна икофорномическа генеративност* (primary ingrediental ecofornomic generativity) и първичната ингредиентна икофорномическа дизюнктивност* (primary ingrediental ecofornomic
disjunctivity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната
икофорномическа генердизюнктивност към понятието за генердизюнктикофорномика* (generdisjunctecofornomy) (съкратено от генеративностна дизюнктивностна икофорномика – generativitical disjunctivitical ecofornomy)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа генердизюнктивност*
(organic ingrediental ecofornomic generdisjunctivity), която е комбинация от органическата ингредиентна икофорномическа генеративност* (organic
ingrediental ecofornomic generativity) и органическата ингредиентна икофорномическа дизюнктивност* (organic ingrediental ecofornomic disjunctivity)].

4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икофорномическия генердизюнктпредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа генердизюнктивност

Първична ингредиентна икофорномическа дизюнктивност

Първична
ингредиентна
икофорномическа
генердизюнктивност
(икофорномически
генердизюнктпредмет)

Първична ингредиентна икофорномическа
генеративност

Икофорно- Икофорно- Икофорно- Икофорно- Икофорномически
мически
мически
мически
мически
генергенерогенерегенеригенерапредмет
предмет
предмет
предмет
предмет

Икофорномически
дизюнктпредмет

Икофорномически
генердизюнктпредмет
(дизпредмет;
дизюнктоит)

Икофорномически
генеродизюнктпредмет
(дизопредмет;
дизюнктинт)

Икофорномически
генередизюнктпредмет
(дизепредмет;
дизюнктент)

Икофорномически
генеридизюнктпредмет
(дизипредмет;
дизюнктит)

Икофорномически
генерадизюнктпредмет
(дизапредмет;
дизюнктат)

Икофорномически
холистпредмет

Икофорномически
генерхолистпредмет
(холитпредмет;
холистоит)

Икофорномически
генерохолистпредмет
(холитопредмет;
холистинт)

Икофорномически
генерехолистпредмет
(холитепредмет;
холистент)

Икофорномически
генерихолистпредмет
(холитипредмет;
холистит)

Икофорномически
генерахолистпредмет
(холитапредмет;
холистат)

5
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Икофорномически
инститпредмет

Икофорномически
органитпредмет

Икофорномически
конститпредмет

Икофорномически
генеринститпредмет
(инстпредмет;
институоит)

Икофорномически
генерорганитпредмет
(оргпредмет;
органооит)

Икофорномически
генерконститпредмет
(констпредмет;
конституоит)

Икофорномически
генереинститпредмет
(инстепредмет;
институент;
институиращ
предмет)

Икофорномически
генериинститпредмет
(инстипредмет;
институит;
институиран
предмет)

Икофорномически
генераинститпредмет
(инстапредмет;
институат)

Икофорномически
генероорганитпредмет
(оргопредмет;
органоинт)

Икофорномически
генереорганитпредмет
(оргепредмет;
органоент;
организиращ
предмет)

Икофорномически
генериорганитпредмет
(оргипредмет;
органоит;
организиран
предмет;
органически
предмет)

Икофорномически
генераорганитпредмет
(оргапредмет;
органоат)

Икофорномически
генероконститпредмет
(констопредмет;
конституинт)

Икофорномически
генереконститпредмет
(констепредмет;
конституент;
конституиращ
предмет)

Икофорномически
генериконститпредмет
(констипредмет;
конституит;
конституиран
предмет)

Икофорномически
генераконститпредмет
(констапредмет;
конституат)

Икофорномически
генероинститпредмет
(инстопредмет;
институинт)
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Икофорномически
имхолистпредмет

Икофорномически
генеримхолистпредмет
(имхолитпредмет;
имхолистоит)

Икофорномически
генероимхолистпредмет
(имхолитопредмет;
имхолистинт)

7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на генердизюнктикофорномика според органическата
ингредиентна икофорномическа генердизюнктивност

Органическа ингредиентна икофорномическа дизюнктивност

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
генердизюнктивност
(генердизюнктикофорномика)

Органическа ингредиентна икофорномическа
генеративност

Генерикофорномика

Генероикофорномика

Генереикофорномика

Генериикофорномика

Генераикофорномика

Дизюнктикофорномика

Генердизюнктикофорномика
(дизикофорномика)

Генеродизюнктикофорномика
(дизоикофорномика)

Генередизюнктикофорномика
(дизеикофорномика)

Генеридизюнктикофорномика
(дизиикофорномика)

Генерадизюнктикофорномика
(дизаикофорномика)

Холистикофорномика

Генерхолистикофорномика
(холитикофорномика)

Генерохолистикофорномика
(холитоикофорномика)

Генерехолистикофорномика
(холитеикофорномика)

Генерихолистикофорномика
(холитиикофорномика)

Генерахолистикофорномика
(холитаикофорномика)

Инститикофорномика

Генеринститикофорномика
(инстикофорномика)

Генероинститикофорномика
(инстоикофорномика)

Генереинститикофорномика
(инстеикофорномика)

Генериинститикофорномика
(инстиикофорномика)

Генераинститикофорномика
(инстаикофорномика)

Органитикофорномика

Генерорганитикофорномика
(оргикофорномика)

Генероорганитикофорномика
(оргоикофорномика)

Генереорганитикофорн
номика
(оргеикофорномика)

Генериорганитикофорномика
(оргиикофорномика)

Генераорганитикофорномика
(оргаикофорномика)

8
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Конститикофорномика

Имхолистикофорномика

Генерконститикофорномика
(констикофорномика)

Генероконститикофорномика
(констоикофорномика)

Генереконститикофорномика
(констеикофорномика)

Генериконститикофорномика
(констиикофорномика)

Генераконститикофорномика
(констаикофорномика)

ГенерГенероГенереГенериГенераимхолист- имхолист- имхолист- имхолист- имхолистикофорикофорикофорикофорикофорнономика
номика
номика
номика
мика
(имхолит- (имхолито- (имхолите- (имхолити- (имхолитаикофорикофорикофорикофорикофорномика)
номика)
номика)
номика)
номика)

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОФОРНОМИЧЕСКА
ДИЗЮНКТИВНОСТ*
(ingrediental ecofornomic disjunctivity) (навсякъде икофорномика се подразбира
като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – първичен ингредиентен икофорномически критерий (вж. икофорномическа ингредиентност), според който
икофорномическите предмети (в т.ч. и икофорномическите обекти, икофорномическите системи и икофорномическите ингредиенти) се класифицират според начина, по който те се обединяват в прехода от частното към
общото, и според ролята, която в зависимост от това имат във функционирането на икофорномиката. Частен случай на ингредиентната икофорномическа
дизюнктивност е ингредиентната икономическа дизюнктивност.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа
дизюнктивност към понятието за икофорномически дизюнктпредмет поражда
следните негови разновидности [т.е. според първичната ингредиентна икофорномическа
дизюнктивност*
(primary
ingrediental
ecofornomic
disjunctivity)]:
(1) дюзинктивностен икофорномически предмет* (disjunctivitical
ecofornomic thing) [същото като икофорномически дизюнктпредмет*
(ecofornomic disjunctthing) и като икофорномически дюзинктит*
(ecofornomic disjunctite)] [в т.ч. дюзинктивностен икофорномически обект*
(disjunctivitical ecofornomic object), дюзинктивностна икофорномическа
система* (disjunctivitical ecofornomic system), дюзинктивностен икофорномически ингредиент* (disjunctivitical ecofornomic ingredient) и т.н.] – общо
9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------понятие за разновидностите на икофорномическия предмет от гледна точка на
ингредиентната икофорномическа дизюнктивност (т.е. общо понятие за холистичностния икофорномически предмет и имхолистичностния икофорномически предмет); той показва наличието на икофорномическа дизюнктивност;
икофорномически предмет, конституиран в дизюнктикофорномиката;
(2) цялостностен /холистичностен/ икофорномически предмет*
(wholeness ecofornomic thing) [същото като икофорномически холистпредмет* (ecofornomic wholestthing) и като икофорномически холистит*
(ecofornomic wholestite)] [в т.ч. цялостностен /холистичностен/ икофорномически
обект*
(wholeness
ecofornomic
object),
цялостностна
/холистичностна/ икофорномическа система* (wholeness ecofornomic
system), цялостностен /холистичностен/ икофорномически ингредиент*
(wholeness ecofornomic ingredient) и т.н.] – икофорномически предмет, който
показва начина, по който цялостностните икофорномически предмети (притежаващи свойството на цялостност, на емерджентност) се образуват в прехода
от частното към общото (вж. цялостност на икономическата система); общо
понятие за институционалностния икофорномически предмет, организационностния икофорномически предмет и конституционностния икофорномически
предмет; икофорномически предмет, конституиран в холистикофорномиката;
(3) институционалностен икофорномически предмет* (institutionalitic
ecofornomic thing) [същото като икофорномически инститпредмет*
(ecofornomic institthing) и като икофорномически инститит* (ecofornomic
institite)] [в т.ч. институционалностен икофорномически обект* (institutionalitic ecofornomic object), институционалностна икофорномическа система* (institutionalitic ecofornomic system), институционалностен икофорномически ингредиент* (institutionalitic ecofornomic ingredient) и т.н.] – икофорномически предмет, който показва начина, по който икофорномическата
институция (която е цялостностен икофорномически предмет и представлява
система от основни икофорномически правила) се образува в прехода от частното към общото; икофорномически предмет, конституиран в инститикофорномиката;
(4) организационалностен икофорномически предмет* (organizationalitic ecofornomic thing) [същото като икофорномически органитпредмет*
(ecofornomic organitthing) и като икофорномически органит* (ecofornomic organite)] [в т.ч. организационалностен икофорномически обект* (organizationalitic ecofornomic object), организационалностна икофорномическа система* (organizationalitic ecofornomic system), организационалностен ико10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------форномически ингредиент* (organizationalitic ecofornomic ingredient) и т.н.] –
икофорномически предмет, който показва начина, по който икофорномическата организация (която е цялостностен икофорномически предмет и представлява система от основни икофорномически закономерности) се образува в
прехода от частното към общото (като икофорномическата организация се разглежда като съчетание на икономическа институция и икономическа конституция); икофорномически предмет, конституиран в органитикофорномиката;
(5) конституционалностен икофорномически предмет* (constitutionalitic ecofornomic thing) [същото като икофорномически конститпредмет*
(ecofornomic constitthing) и като икофорномически конститит* (ecofornomic
constitite)] [в т.ч. конституционалностен икофорномически обект* (constitutionalitic ecofornomic object), конституционалностна икофорномическа
система* (constitutionalitic ecofornomic system), конституционалностен
икофорномически ингредиент* (constitutionalitic ecofornomic ingredient) и
т.н.] – икофорномически предмет, който показва начина, по който икофорномическата конституция (която е цялостностен икофорномически предмет и
представлява система от основни икофорномически зависимости) се образува
в прехода от частното към общото; икофорномически предмет, конституиран в
конститикофорномиката;
(6) нецялостностен /нехолистичностен/ икофорномически предмет*
(imwholeness ecofornomic thing) [същото като икофорномически имхолистпредмет* (ecofornomic imwholestthing) и като икофорномически имхолистит*
(ecofornomic
imwholestite)]
[в
т.ч.
нецялостностен
/нехолистичностен/ икофорномически обект* (imwholeness ecofornomic
object), нецялостностна /нехолистичностна/ икофорномическа система*
(imwholeness ecofornomic system), нецялостностен /холистичностен/ неикофорномически ингредиент* (imwholeness ecofornomic ingredient) и т.н.] –
икофорномически предмет, който показва начина, по който нецялостностните
икофорномически предмети (не притежаващи свойството на цялостност, на
емерджентност; т.е. представляващи обикновена съвкупност от своите части)
се образуват в прехода от частното към общото (вж. цялостност на икономическата система); икофорномически предмет, конституиран в имхолистикофорномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа дизюнктивност към понятието за дизюнктикофорномика поражда следните негови
разновидности [т.е. според органическата ингредиентна икофорномическа
дизюнктивност* (organic ingrediental ecofornomic disjunctivity)]:
11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) дизюнктикофорномика* (disjunctecofornomy) (съкратено от и същото
като дюзинктивностна икофорномика – disjunctivitical ecofornomy) – общо
понятие за разновидностите на икофорномиката от гледна точка на ингредиентната икофорномическа дизюнктивност; икофорномика, съставена от дизюнктивностни икофорномически предмети;
(2) холистикофорномика* (wholestecofornomy) (съкратено от и същото
като холистичностна /цялостностна/ икофорномика – wholeness
ecofornomy) – общо понятие за инститикофорномика, органитикофорномика и
конститикофорномика; икофорномика, съставена от холистичностни
/цялостностни/ икофорномически предмети;
(3) инститикофорномика* (institecofornomy) (съкратено от и същото като институционалностна икофорномика – institutionalitic ecofornomy) –
икофорномика, съставена от институционалностни икофорномически предмети;
(4) органитикофорномика* (organitecofornomy) (съкратено от и същото
като организационалностна икофорномика – organizationalitic ecofornomy) –
икофорномика, съставена от организационалностни икофорномически предмети;
(5) конститикофорномика* (constitecofornomy) (съкратено от и същото
като конституционалностна икофорномика – constitutionalitic ecofornomy)
– икофорномика, съставена от конституционалностни икофорномически предмети;
(6) имхолистикофорномика* (imwholestecofornomy) (съкратено от и същото като имхолистичностна /нецялостностна/ икофорномика – imwholeness ecofornomy) – икофорномика, съставена от имхолистичностни
/нецялостностни/ икофорномически предмети.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ДИППРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental ecofornomic deeppriority) (същото като ингредиентна икофорномическа дълбочинна приоритетност и съкратено от ингредиентна икофорномическа дълбочина и ингредиентна икофорномическа приоритетност)
(навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икофорномическа дълбочина и ингредиентна икофорномическа приоритетност и
по този начин разграничава съвместно (1) икофорномическите предмети спо12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ред мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на икофорномиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина) и (2) степените на приоритетност на икофорномическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от икофорномическия субект. Частен случай на ингредиентната икофорномическа
дипприоритетност е ингредиентната икономическа дипприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа дипприоритетност към понятието за икофорномически дипприопредмет*
(ecofornomic deeppriothing) (съкратено от дълбочинен приоритетностен
икофорномически предмет – deepness prioritical ecofornomic thing) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа дипприоритетност* (primary
ingrediental ecofornomic deeppriority), която е комбинация от първичната ингредиентна икофорномическа дълбочина* (primary ingrediental ecofornomic
deepness) и първичната ингредиентна икофорномическа приоритетност*
(primary ingrediental ecofornomic priority)]. От своя страна органическото
прилагане на ингредиентната икофорномическа дипприоритетност към понятието за дипприоикофорномика* (deepprioecofornomy) (съкратено от дълбочинна приоритетностна икофорномика – deepness prioritical ecofornomy)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа дипприоритетност*
(organic ingrediental ecofornomic deeppriority), която е комбинация от органическата ингредиентна икофорномическа дълбочина* (organic ingrediental
ecofornomic deepness) и органическата ингредиентна икофорномическа
приоритетност* (organic ingrediental ecofornomic priority)].

13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икофорномическия дипприопредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа дипприоритетност

Първична ингредиентна
икофорномическа дълбочина

Първична
ингредиентна
икофорномическа
дпприоритетност
(икофорномически
дипприопредмет)

Първична ингредиентна
икофорномическа приоритетност

Икофорномически
приопредмет

Икофорномически
типопредмет

Икофорномически
копредмет

Икофорномически
диппредмет

Икофорномически
дипприопредмет

Икофорномически
диптипопредмет

Икофорномически
дипкопредмет

Икофорномически
инспредмет

Икофорномически
инсприопредмет

Икофорномически
инстипопредмет

Икофорномически
инскопредмет

Икофорномически
специпредмет

Икофорномически
специприопредмет

Икофорномически
специтипопредмет

Икофорномически
специкопредмет

Икофорномически
аутспредмет

Икофорномически
аутсприопредмет

Икофорномически
аутстипопредмет

Икофорномически
аутскопредмет

14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипприоикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа дипприоритетност

Органическа ингредиентна
икофорномическа дълбочина

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
дпприоритетност
(дипприоикофорномика)

Органическа ингредиентна
икофорномическа приоритетност

Приоикофорномика

Типоикофорномика

Коикофорномика

Дипикофорномика

Дипприоикофорномика

Диптипоикофорномика

Дипкоикофорномика

Инсикофорномика

Инсприоикофорномика

Инстипоикофорномика

Инскоикофорномика

Специикофорномика

Специприоикофорномика

Специтипоикофорномика

Специкоикофорномика

Аутсикофорномика

Аутсприоикофорномика

Аутстипоикофорномика

Аутскоикофорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ДИПРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecofornomic deepresolventness) (същото като ингредиентна икофорномическа дълбочинна разрешителност и съкратено от ингредиентна
икофорномическа дълбочина и ингредиентна разрешаваща икофорномическа способност) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за
техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий,
който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икофорномическа дълбочина и ингредиентна разрешаваща икофорномическа способност и по този начин разграничава съвместно (1) икофорномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между
вътрешната и външната страна на икофорномиката и на нейните разновиднос15
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ти (което е разположение в дълбочина) и (2) степените на подробност в
структурирането на икофорномическите предмети и на техните разновидности. Частен случай на ингредиентната икофорномическа дипразрешителност е
ингредиентната икономическа дипразрешителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа дипразрешителност към понятието за икофорномически дипрезопредмет*
(ecofornomic deepresothing) (съкратено от дълбочинен разрешаващ икофорномически предмет – deepness resolving ecofornomic thing) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа дипразрешителност* (primary ingrediental
ecofornomic deepresolventness), която е комбинация от първичната ингредиентна икофорномическа дълбочина* (primary ingrediental ecofornomic
deepness) и първичната ингредиентна разрешаваща икофорномическа способност* (primary ingrediental resolving ecofornomic power)]. От своя страна
органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа дипразрешителност към понятието за дипрезоикофорномика* (deepresoecofornomy)
(съкратено от дълбочинна разрешаваща икофорномика – deepness resolving
ecofornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа дипразрешителност* (organic ingrediental ecofornomic deepresolventness), която е комбинация от органическата ингредиентна икофорномическа дълбочина*
(organic ingrediental ecofornomic deepness) и органическата ингредиентна
разрешаваща икофорномическа способност* (organic ingrediental resolving
ecofornomic power)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икофорномическия дипрезопредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа дипразрешителност

Първична ингредиентна
икофорномическа дълбочина

Първична
ингредиентна
икофорномическа
дипразрешителност
(икофорномически
дипрезопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща икофорномическа
способност

Икофорномически
резопредмет

Икофорномически
тенпредмет

Икофорномически
ексопредмет

Икофорномически
диппредмет

Икофорномически
дипрезопредмет

Икофорномически
диптенпредмет

Икофорномически
дипексопредмет

Икофорномически
инспредмет

Икофорномически
инсрезопредмет

Икофорномически
инстенпредмет

Икофорномически
инсексопредмет

Икофорномически
специпредмет

Икофорномически
специрезопредмет

Икофорномически
специтенпредмет

Икофорномически
специексопредмет

Икофорномически
аутспредмет

Икофорномически
аутсрезопредмет

Икофорномически
аутстенпредмет

Икофорномически
аутсексопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипрезоикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа дипразрешителност

Органическа ингредиентна
икофорномическа дълбочина

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
дипразрешителност
(дипрезоикофорномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща икофорномическа
способност
Резоикофорномика

Теникофорномика

Ексоикофорномика

Дипикофорномика

Дипрезоикофорномика

Диптеникофорномика

Дипексоикофорномика

Инсикофорномика

Инсрезоикофорномика

Инстеникофорномика

Инсексоикофорномика

Специикофорномика

Специрезоикофорномика

Специтеникофорномика

Специексоикофорномика

Аутсикофорномика

Аутсрезоикофорномика

Аутстеникофорномика

Аутсексоикофорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ДИПЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecofornomic deepsensitivity) (същото като ингредиентна икофорномическа дълбочинна чувствителност и съкратено от ингредиентна икофорномическа дълбочина и ингредиентна структурна икофорномическа
чувствителност) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за
техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий,
който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икофорномическа дълбочина и ингредиентна структурна икофорномическа чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1) икофорномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението
между вътрешната и външната страна на икофорномиката и на нейните разно18
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------видности (което е разположение в дълбочина) и (2) степените на структурната чувствителност на икофорномическите предмети към външните въздействия. Частен случай на ингредиентната икофорномическа дипчувствителност
е ингредиентната икономическа дипчувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа дипчувствителност към понятието за икофорномически дипсенсипредмет*
(ecofornomic deepsensithing) (съкратено от дълбочинен сенситивностен икофорномически предмет – deepness sensitivitical ecofornomic thing) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа дипчувствителност* (primary
ingrediental ecofornomic deepsensitivity), която е комбинация от първичната
ингредиентна
икофорномическа
дълбочина*
(primary
ingrediental
ecofornomic deepness) и първичната ингредиентна структурна икофорномическа чувствителност* (primary ingrediental structural ecofornomic
sensitivity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната
икофорномическа дипчувствителност към понятието за дипсенсиикофорномика* (deepsensiecofornomy) (съкратено от дълбочинна сенситивностна
икофорномика – deepness sensitivitical ecofornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа дипчувствителност* (organic ingrediental
ecofornomic deepsensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна икофорномическа дълбочина* (organic ingrediental ecofornomic
deepness) и органическата ингредиентна структурна икофорномическа
чувствителност* (organic ingrediental structural ecofornomic sensitivity)].
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икофорномическия дипсенсипредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа дипчувствителност

Първична ингредиентна
икофорномическа дълбочина

Първична
ингредиентна
икофорномическа
дипчувствителност
(икофорномически
дипсенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икофорномическа чувствителност

Икофорномически
сенсипредмет

Икофорномически
фундпредмет

Икофорномически
конструпредмет

Икофорномически
диппредмет

Икофорномически
дипсенсипредмет

Икофорномически
дипфундпредмет

Икофорномически
дипконструпредмет

Икофорномически
инспредмет

Икофорномически
инссенсипредмет

Икофорномически
инсфундпредмет

Икофорномически
инсконструпредмет

Икофорномически
специпредмет

Икофорномически
специсенсипредмет

Икофорномически
специфундпредмет

Икофорномически
специконструпредмет

Икофорномически
аутспредмет

Икофорномически
аутссенсипредмет

Икофорномически
аутсфундпредмет

Икофорномически
аутсконструпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипсенсиикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа дипчувствителност

Органическа ингредиентна
икофорномическа дълбочина

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
дипчувствителност
(дипсенсиикофорномика)

Органическа ингредиентна структурна
икофорномическа чувствителност

Сенсиикофорномика

Фундикофорномика

Конструикофорномика

Дипикофорномика

Дипсенсиикофорномика

Дипфундикофорномика

Дипконструикофорномика

Инсикофорномика

Инссенсиикофорномика

Инсфундикофорномика

Инсконструикофорномика

Специикофорномика

Специсенсиикофорномика

Специфундикофорномика

Специконструикофорномика

Аутсикофорномика

Аутссенсиикофорномика

Аутсфундикофорномика

Аутсконструикофорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ДЪЛБОЧИНА* (ingrediental
ecofornomic deepness) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно
и за техните производни) (*) – първичен ингредиентен икофорномически критерий, който разграничава икофорномическите предмети (в т.ч. и икофорномическите обекти, икофорномическите системи и икофорномическите
ингредиенти) според мястото, което те заемат във взаимоотношението между
вътрешната и външната страна на икофорномиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина). Той е една от разновидностите на ингредиентното икофорномическо разположение. Ингредиентната икономическа дълбочина е частен случай на ингредиентната икофорномическа дълбочина.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа дълбочина към понятието за дипикофорномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа дълбочина* (organic ingrediental ecofornomic deepness)]:
(1) дипикофорномика* (deepecofornomy) [съкратено от и същото като
дълбочинна икофорномика* (deepness ecofornomy)] – общо понятие за разновидностите на дипикофорномиката от гледна точка на ингредиентното икофорномическа дълбочина;
(2) инсикофорномика* (insecofornomy) [същото като инсайдерна
/вътрешна/ икофорномика* (inside ecofornomy)] – диалектическо понятие за
дипикофорномика, която е вътрешната страна (дълбочинната страна) на дадена обособена икофорномика (на дадена икофорномическа система) и която
въздейства върху околната (външната) среда опосрествано чрез своята външна
страна (респ. чрез външната страна на обособената икофорномика, на обособената система); значими нейни разновидности са икофорномическата същност, икофорномическото съдържание и икофорномическата субстранция;
(3) специикофорномика* (speciecofornomy) [същото като специална
/особена/ икофорномика* (special ecofornomy)] – диалектическо понятие за
дипикофорномика, която е особената страна (преобразуваща страна) на дадена
обособена икофорномика (на дадена икофорномическа система) и която взаимодейства с вътрешната и външната страна на системата (с инсикофорномиката и с аутсикофорномиката); тя се състои от отделни компоненти на двете
страни, между които има взаимодействие и взаимно проникване и съдейства за
трансикоформирането на инсикофорномиката в аутсикофорномика;
(4) аутсикофорномика* (outsecofornomy) [същото като аутсайдерна
/въшна/ икофорномика* (outside ecofornomy)] – диалектическо понятие за
дипикофорномика, която е външната страна (повърхностната страна) на дадена обособена икофорномика (на дадена икофорномическа система) и която
въздейства върху околната (външната) среда непосредствено; значими нейни
разновидности са икофорномическото явление, икофорномическата икоформа
и икофорномическата суперстанта.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа дълбочина
към понятието за икофорномически диппредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа дълбочина* (primary ingrediental ecofornomic deepness)]:
(1) икофорномически диппредмет* (ecofornomic deepthing) [съкратено от
и същото като дълбочинен икофорномически предмет* (deepness ecofornomic
22
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------thing)] – общо понятие за разновидностите на икофорномическия диппредмет
от гледна точка на ингредиентната икофорномическа дълбочина;
(2) икофорномически инспредмет* (ecofornomic insthing) [съкратено от и
същото като инсайдерен /вътрешен/ икофорномически предмет* (inside
ecofornomic thing)] – икофорномически предмет, конституиран в инсикофорномиката;
(3) икофорномически специпредмет* (ecofornomic specithing) [съкратено
от и същото като специален /особен/ икофорномически предмет* (special
ecofornomic thing)] – икофорномически предмет, конституиран в специикофорномиката;
(4) икофорномически аутспредмет* (ecofornomic outsthing) [съкратено
от и същото като аутсайдерен /външен/ икофорномически предмет* (outside
ecofornomic thing)] – икофорномически предмет, конституиран в аутсикофорномиката.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ЗРЯЛОСТ* (ingrediental
ecofornomic ripeness) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно
и за техните производни) (*) – първичен ингредиентен икофорномически критерий, който според степента на зрялост на икофорномиката [и на нейните
разновидности (както и на икофорномическите предмети и на техните разновидности)] разграничава (вж. периоди и етапи на субномиката) следните нейни части (и едновременно с това разновидности):
(1) неразвита част (или още примитивна част) на икофорномиката (като
общо понятие на нейните производни и разновидности), наречена икофорприномика (ecoforprinomy) [съкратено от и същото като примитивна икофорномика* (primitive ecofornomy) – тя съдържа само задължителните за нейната
определеност фази на възпроизводството, без да включва следващи, по-висши
възпроизводствени фази (които по-висши фази от своя страна икоформират
развитата част на икофорномиката); тези задължителни възпроизводствени
фази са икофорномическото потребление, икофорномическото производство и
икофорномическото разпределение;
(2) развита част на икофорномиката (като общо понятие на нейните производни и разновидности), наречена икофордевеномика (ecofordevenomy)
[съкратено от и същото като развита икофорномика* (developed ecofornomy)
– тя съдържа само по-висшите възпроизводствени фази, стоящи след и извън
задължителните за нейната определеност фази на възпроизводството (които
23
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------задължителни фази от своя страна икоформират примитивната част на икофорномиката); такива по-висши възпроизводствени фази са икофорномическата размяна и финансовата размяна.
Общото понятие за икофорприномиката и икофордевеномиката е риикофорномиката* (riecofornomy) [съкратено от и същото като зрелостна икофорномика* (ripeness ecofornomy). Обединението на икофорприномиката и
икофордевеномиката образува икофорномиката в нейната цялост. Конституирането на понятията за риикофорномика, икофорприномика и икофордевеномика е резултат от органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа зрялост [т.е. според органическата ингредиентна икофорномическа зрялост* (organic ingrediental ecofornomic ripeness)].
На горната класификация, изведна въз основа на ингредиентната икофорномическа зрялост, отговаря съответна класификация, получена в резултат
на нейното първично прилагане към понятието за риикофорномически предмет [т.е. според първичната ингредиентна икофорномическа зрялост*
(primary ingrediental ecofornomic ripeness)]:
(1) Риикофорномически предмет* (riecofornomic thing) – общо понятие
за икофорприномически предмет и икофордевеномически предмет;
(2) Икофорприномически предмет* (ecoforprinomic thing) – икофорномически предмет, конституиран в условията на икофорприномиката;
(2) Икофордевеномически предмет* (ecofordevenomic thing) – икофорномически предмет, конституиран в условията на икофордевеномиката.
Съобразно с критерия на ингредиентната икофорномическа логичност
[проявяващ се тук като ингредиентна икофорприномическа логичност*
(ingrediental ecoforprinomic logicality)] разновидностите на икофорприномиката
[вече в качеството си на разновидности на логоикофорприномиката, т.е. според органическото прилагане на този критерий или още според органическата ингредиентна икофорномическа логичност* (organic ingrediental
ecofornomic logicality), проявяваща се тук като органическа ингредиентна
икофорприномическа логичност* (organic ingrediental ecoforprinomic
logicality)] са следните:
(1) икофорприномика* (ecoforprinomy) [съкратено от и същото като икоформационна приномика* (ecoformational prinomy)]; тя е общо понятие за
икотехприномиката, икосубприномиката (същото като икоприномика),
икосуперприномиката, икореприномиката, икосоциоприномиката, икоекзосубприномиката;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) икотехприномика* (ecotechprinomy) [съкратено от и същото като икотехномическа приномика* (ecotechnomic prinomy)];
(3) икосубприномика* (ecosubprinomy) [съкратено от и същото като икосубномическа приномика* (ecosubnomic prinomy)]; то е същото като икоприномика* (ecoprinomy) [съкратено от и същото като икономическа приномика* (economic prinomy)];
(4) икосуперприномика* (ecosuperprinomy) [съкратено от и същото като
икосуперномическа приномика* (ecosupernomic prinomy)];
(5) икореприномика* (ecoreprinomy) [съкратено от и същото като икореномическа приномика* (ecorenomic prinomy)];
(6) икосоциоприномика* (ecosocioprinomy) [съкратено от и същото като
икосоциономическа приномика* (ecotechnomic prinomy)];
(7) икоекзосубприномика* (ecoexosubprinomy) [съкратено от и същото като икоекзосубномическа приномика* (ecotechnomic prinomy)].
На тази класификация отговаря следната класификация на икофорприномическия предмет [т.е. според първичното прилагане на критерия на ингредиентната икофорномическа логичност или още според първичната ингредиентна икофорномическа логичност* (primary ingrediental ecofornomic
logicality), проявяваща се тук като първична ингредиентна икофорприномическа логичност* (primary ingrediental ecoforprinomic logicality)]:
(1) икофорприномически предмет* (ecoforprinomic thing); той е общо
понятие за икотехприномически предмет, икосубприномически предмет
(същото като икоприномически предмет), икосуперприномически предмет,
икореприномически предмет, икосоциоприномически предмет, икоекзосубприномикчески предмет;
(2) икотехприномически предмет* (ecotechprinomic thing);
(3) икосубприномически предмет* (ecosubprinomic thing);
(4) икосуперприномически предмет* (ecosuperprinomic thing);
(5) икореприномически предмет* (ecoreprinomic thing);
(6) икосоциоприномически предмет* (ecosocioprinomic thing);
(7) икоекзосубприномически предмет* (ecoexosubprinomic thing).
Съобразно с критерия на ингредиентната икофорномическа логичност
[проявяващ се тук вече като ингредиентна икофордевеномическа логичност* (ingrediental ecofordevenomic logicality)] разновидностите на икофордевеномиката [вече в качеството си на разновидности на логоикофордевеномиката, т.е. според органическото прилагане на този критерий или още според
органическата ингредиентна икофорномическа логичност* (organic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ingrediental ecofornomic logicality), проявяваща се тук като органическа ингредиентна
икофордевеномическа
логичност*
(organic
ingrediental
ecofordevenomic logicality)] са следните:
(1) икофордевеномика* (ecofordevenomy) [съкратено от и същото като
икоформационна девеномика* (ecoformational devenomy)]; тя е общо понятие
за икотехдевеномиката, икосубдевеномиката (същото като икодевеномика),
икосупердевеномиката, икоредевеномиката, икосоциодевеномиката, икоекзосубдевеномиката;
(2) икотехдевеномика* (ecotechprinomy) [съкратено от и същото като
икотехномическа девеномика* (ecotechnomic prinomy)];
(3) икосубдевеномика* (ecosubdevenomy) [съкратено от и същото като
икосубномическа девеномика* (ecosubnomic devenomy)]; то е същото като
икодевеномика* (ecodevenomy) [съкратено от и същото като икономическа
девеномика* (economic devenomy)];
(4) икосупердевеномика* (ecosuperdevenomy) [съкратено от и същото като
икосуперномическа девеномика* (ecosupernomic devenomy)];
(5) икоредевеномика* (ecoredevenomy) [съкратено от и същото като икореномическа девеномика* (ecorenomic devenomy)];
(6) икосоциодевеномика* (ecosociodevenomy) [съкратено от и същото като икосоциономическадевеномика* (ecotechnomic devenomy)];
(7) икоекзосубдевеномика* (ecoexosubdevenomy) [съкратено от и същото
като икоекзосубномическа девеномика* (ecotechnomic devenomy)].
На тази класификация отговаря следната класификация на икофордевеномическия предмет [т.е. според първичното прилагане на критерия на ингредиентната икофорномическа логичност или още според първичната ингредиентна икофорномическа логичност* (primary ingrediental ecofornomic
logicality), проявяваща се тук като първична ингредиентна икофордевеномическа логичност* (primary ingrediental ecofordevenomic logicality)]:
(1) икофордевеномически предмет* (ecofordevenomic thing); той е общо
понятие за икодевеприномически предмет, икосубдевеномически предмет
(същото като икодевеномически предмет), икосупердевеномически предмет,
икоредевеномически предмет, икосоциодевеномически предмет, икоекзосубдевеномикчески предмет;
(2) икотехдевеномически предмет* (ecotechdevenomic thing);
(3) икосубдевеномически предмет* (ecosubdevenomic thing);
(4) икосупердевеномически предмет* (ecosuperdevenomic thing);
(5) икоредевеномически предмет* (ecoredevenomic thing);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(6) икосоциодевеномически предмет* (ecosocioprinomic thing);
(7) икоекзосубдевеномически предмет* (ecoexosubdevenomic thing).
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ЛОГИЧНОСТ* (ingrediental
ecofornomic logicality) (навсякъде икофорномика се подразбира като субикофорномика, а икофорномически – като субикофорномически, което е валидно
и за техните производни), икофорномическа съставност, (*) – първичен ингредиентен икофорномически критерий* (ingrediental ecofornomic logicality)
(вж. ингредиентен форномически критерий), който разграничава логическите
съставни части на икофорномиката (последната подразбирана като икосубфорномика) и на нейните разновидности (както и на икофорномическите
предмети и на техните разновидности) и по този начин изразява логиката на
икофорномиката (логиката на състоянието на икофорномиката). Ингредиентната икофорномическа логичност е частен случай на ингредиентната форномическа логичност.
Органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа логичност към понятието за логоикофорномика поражда следните нейни разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа логичност* (organic ingrediental ecofornomic logicality)]:
(1) логоикофорномика* (logoecofornomy) [съкратено от и същото като логическа икономичностна форномика* (logical economicalitic fornomy)] – общо понятие за разновидностите на логоикофорномиката от гледна точка на ингредиентната икофорномическа логичност; нейна основна разновидност е
логоикосубфорномиката* (logoecosubfornomy) [съкратено от и същото като
логическа икономичностна субномичностна форномика* (logical economicalitic subnomicalitic fornomy)] – тя изразява подчинеността на логоикофорномиката от субномиката (социо-базата на обществото); ако не е посочено друго, под логоикофорномика обикновено се подразбира логоикосубфорномиката;
(2) икофорномика* (ecofornomy) [същото като икоформационна сфера*
(ecoformational sphere); съкратено от и същото като икономичностна формационна номика* (economicalitic formational nomy)]; нейна основна разновидност е икосубфорномиката* (ecosubfornomy) [съкратено от и същото като
икономичностна субномичностна форномика* (economicalitic subnomicalitic
fornomy)] – тя изразява подчинеността на икофорномиката от икономиката и
от субномиката; ако не е посочено друго, под икофорномика обикновено се
подразбира икосубфорномиката;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) икотехномика* (ecotechnomy) [същото като икотехнологическа сфера* (ecotechnological sphere); съкратено от и същото като икономичностна
технологическа номика* (economicalitic technological nomy)]; нейна основна
разновидност е икосубтехномиката* (ecosubtechnomy) [съкратено от и същото като икономичностна субномичностна техномика* (economicalitic subnomicalitic technomy)] – тя изразява подчинеността на икотехномиката от икономиката и от субномиката; ако не е посочено друго, под икотехномика
обикновено се подразбира икосубтехномиката;
(4) икосубномика* (ecosubnomy) [същото като икономика и като икоподдържаща сфера* (ecosustaining sphere) или база; съкратено от и същото
като икономичностна поддържаща номика* (economicalitic sustaining
nomy)]; нейна основна разновидност е икосубсубномиката* (ecosubsubnomy)
[съкратено от и същото като икономичностна субномичностна субномика*
(economicalitic subnomicalitic subnomy)] – тя изразява подчинеността на икосубномиката от самата себе си; ако не е посочено друго, под икосубномика
обикновено се подразбира икосубсубномиката;
(5) икосуперномика* (ecosupernomy) [същото като икосупериална сфера*
(ecosuperial sphere) или надстройка; съкратено от и същото като
икономичностна супериална номика* (economicalitic superial nomy)]; нейна
основна разновидност е икосубсуперномиката* (ecosubsupernomy) [съкратено
от и същото като икономичностна субномичностна суперномика*
(economicalitic subnomicalitic supernomy)] – тя изразява подчинеността на
икосуперномиката от икономиката и от субномиката; ако не е посочено
друго, под икосуперномика обикновено се подразбира икосуперфорномиката;
(6) икорeномика* (ecorenomy) [същото като иковъзпроизводствена сфера* (ecoreproductional sphere); съкратено от и същото като икономичностна
възпроизводствена номика* (economicalitic reproductional nomy)] – едновременно обединение от и общо понятие за икотехномика и икосубномика; нейна
основна разновидност е икосубреномиката* (ecosubrenomy) [съкратено от и
същото като икономичностна субномичностна рeномика* (economicalitic
subnomicalitic renomy)] – тя изразява подчинеността на икореномиката от икономиката и от субномиката; ако не е посочено друго, под икореномика обикновено се подразбира икосубреномиката;
(7) икосоциономика* (ecosocionomy) [същото като икосоциална сфера*
(ecosocial sphere); съкратено от и същото като икономичностна социална номика* (economicalitic social nomy)] – едновременно обединение от и общо понятие за икосуперномика и икосубномика; нейна основна разновидност е ико28
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субсоциономиката* (ecosubsocionomy) [съкратено от и същото като икономичностна субномичностна социономика* (economicalitic subnomicalitic
socionomy)] – тя изразява подчинеността на икосоциономиката от икономиката и от субномиката; ако не е посочено друго, под икосоциономика обикновено се подразбира икосубсоциономиката;
(8) икоекзосубномика* (ecoexosubnomy) [същото като икоизвънсубномическа сфера* (ecoexosubnomic sphere); съкратено от и същото като извънсубномическа номика* (economicalitic exosubnomic nomy)] – едновременно обединение от и общо понятие за икосуперномика и икотехномика; нейна основна
разновидност е икосубекзосубномиката* (ecosubexosubnomy) [съкратено от и
същото като икономичностна субномичностна екзосубномика* (economicalitic subnomicalitic exosubnomy)] – тя изразява подчинеността от икономиката и на икоекзосубномиката от субномиката; ако не е посочено друго, под
икоекзосубномика обикновено се подразбира икосубекзосубномиката.
От горните твърдения следва, че логоикосубфорномиката е общо понятие
за икосубфорномиката, икосубтехномиката, икосубсубномиката, икосубсуперномиката, икосубреномиката, икосубсоциономиката, икосубекзосубномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа логичност
към понятието за логоикофорномически предмет поражда следните нейни разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа логичност* (primary ingrediental ecofornomic logicality)]:
(1) логоикофорномически предмет* (ecologofornomic thing);
(2) икофорномически предмет* (ecofornomic thing);
(3) икотехномически предмет* (ecotechnomic thing);
(4) икосубномически предмет* (ecosubnomic thing) [същото като икономически предмет* (economic thing)];
(5) икосуперномически предмет* (ecosupernomic thing);
(6) икореномически предмет* (ecorenomic thing);
(7) икосоциономически предмет* (ecosocionomic thing);
(8) икоекзосубномически предмет* (ecoexosubnomic thing).
В табл. 1 са показани някои по-значими разновидности на логоикофорномиката (подразбирана като логоикосубфорномика) (и на техните производни)
[в качеството им на изображения във икофорномическото пространство*
(ecofornomic space) (вж. икономическо изображение и икономическо пространство)], като:
(1) логотингикофорномика* (logothingecofornomy) (подразбирана като
логотингикосубфорномика) [същото като предметна логоикофорномика*
29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(thing logoecofornomy)] – логоикофорномика и нейните съставни части, интерпретирани като пространство от икофорномически предмети* (ecofornomic
things) (вж. икономически предмет);
(2) логообтиикофорномика* (logoobtiecofornomy) (подразбирана като логообтисубикофорномика) [същото като обективна логоикофорномика* (objective logoecofornomy)] – логоикофорномика и нейните съставни части, интерпретирани като пространство от икофорномически обекти* (ecofornomic
objects) (вж. икономически обект);
(3) логосубтиикофорномика* (logoobtiecofornomy) (подразбирана като
логосубтисубикофорномика) [същото като субективна логоикофорномика*
(objective logoecofornomy)] – логоикофорномика и нейните съставни части, интерпретирани като пространство от икофорномически субтити* (ecofornomic
subtites);
(4) логосистикофорномика* (logosystecofornomy) (подразбирана като логосистикосубфорномика) [същото като системна логоикофорномика* (systemic logoecofornomy)] – логофорномика и нейните съставни части, интерпретирани като пространство от икофорномически системи* (ecofornomic systems) (вж. икономическа система);
(5) логоингикофорномика* (logoingecofornomy) (подразбирана като логоингикосубфорномика) [същото като ингредиентна логоикофорномика* (ingrediental logoecofornomy)] – логоикофорномика и нейните съставни части, интерпретирани като пространство от икофорномически ингредиенти*
(ecofornomic ingredients) (вж. икономически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Някои значими разновидности (изображения) на логоикофорномиката (подразбирана
като логоикосубфорномика)

Логоикофорномика

Логотингикофорномика
(предметна
логофорномика)

Логообтиикофорномика
(обективна
логофорномика)

Логосубтиикофорномика
(субективна
логофорномика)

Логосистикофорномика
(системна
логофорномика)

Логоингикофорномика
(ингредиентна
логофорномика)

Икофорномика

Тингикофорномика
(предметна
икофорномика)

Обтиикофорномика
(обективна
икофорномика)

Субтиикофорномика
(субективна
икофорномика)

Систикофорномика
(системна
икофорномика)

Ингикофорномика
(ингредиентна
икофорномика)

Икотехномика

Тингикотехномика
(предметна
икотехномика)

Обтиикотехномика
(обективна
икотехномика)

Субтиикотехномика
(субективна
икотехномика)

Систикотехномика
(системна
икотехномика)

Ингикотехномика
(ингредиентна
икотехномика)

Икосубномика
(икономика)

Тингикосубномика
(предметна
икосубномика)
(предметна
икономика)

Обтиикосубномика
(обективна
икосубномика)
(обективна
икономика)

Субтиикосубномика
(субективна
икосубномика)
(субективна
икономика)

Систикосубномика
(системна
икосубномика)
(системна
икономика)

Ингикосубномика
(ингредиентна
икосубномика)
(ингредиентна
икономика)

Икосуперномика

Тингикосуперномика
(предметна
икосуперномика)

Обтиикосуперномика
(обективна
икосуперномика)

Субтиикосуперномика
(субективна
икосуперномика)

Систикосуперномика
(системна
икосуперномика)

Ингикосуперномика
(ингредиентна
икосуперномика)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномика

Тингикореномика
(предметна
икореномика)

Обтиикореномика
(обективна
икореномика)

Субтиикореномика
(субективна
икореномика)

Систикореномика
(системна
икореномика)

Ингикореномика
(ингредиентна
икореномика)

Икосоциономика

Тингикосоциономика
(предметна
икосоциономика)

Обтиикосоциономика
(обективна
икосоциономика)

Субтиикосоциос
номика
(обективна
икосоциономика)

Систикосоциономика
(системна
икосоциономика)

Ингикосоциономика
(ингредиентна
икосоциономика)

Икоекзосубномика

Тингикоекзосубномика
(предметна
икоекзосубномика)

Обтиикоекзосубномика
(обективна
икоекзосубномика)

Субтиикоекзосубномика
(субективна
икоекзосубномика)

Систикоекзосубномика
(системна
икоекзосубномика)

Ингикоекзосубномика
(ингредиентна
икоекзосубномика)

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ЛОГОГЕНЕРАТИВНОСТ*
(ingrediental ecofornomic logogenerativity) (същото като ингредиентна икофорномическа логичностна генеративност и съкратено от ингредиентна
икофорномическа генеративност и ингредиентна икофорномическа логичност) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е
логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна
икофорномическа генеративност и ингредиентна икофорномическа логичност и по този начин разграничава съвместно (1) икофорномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между частта (наречена образувател) и цялото (наречено образувание или още генерат) във икофорномиката (вж. част и цяло в икономиката), и (2) съставните части на икофорномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа логогенеративност към понятието за логоикофорномически генерпредмет*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(logoecofornomic generthing) (съкратено от логичностен генерооитен икофорномически предмет – logicalitic generooitic ecofornomic thing) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа логогенеративност* (primary
ingrediental ecofornomic logogenerativity), която е комбинация от първичната
ингредиентна икофорномическа генеративност* (primary ingrediental
ecofornomic generativity) и първичната ингредиентна икофорномическа логичност* (primary ingrediental ecofornomic logicality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа логогенеративност
към понятието за логогенерикофорномика* (logogenerecofornomy) (съкратено
от логичностна генерооитна икофорномика – logicalitic generooitic
ecofornomy) поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа логогенеративност* (organic ingrediental ecofornomic logogenerativity), която е комбинация от органическата ингредиентна икофорномическа генеративност*
(organic ingrediental ecofornomic generativity) и органическата ингредиентна
икофорномическа логичност* (organic ingrediental ecofornomic logicality)].
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логоикофорномическия генерпредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа логогенеративност

Първична ингредиентна икофорномическа логичност

Първична
ингредиентна
икофорномическа
логогенеративност
(логоикофорномически
генерпредмет)

Първична ингредиентна икофорномическа
генеративност
Логоикофорномически
генерпредмет

Логоикофорномически
генеропредмет

Логоикофорномически
генерепредмет

Логоикофорномически
генерипредмет

Логоикофорномически
генерапредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
генерпредмет

Икофорномически
генеропредмет

Икофорномически
генерепредмет

Икофорномически
генерипредмет

Икофорномически
генерапредмет

Икотехномически
предмет

Икотехномически
генерпредмет

Икотехномически
генеропредмет

Икотехномически
генерепредмет

Икотехномически
генерипредмет

Икотехномически
генерапредмет

Икосубномически
предмет
(икономически
предмет)

Икосубномически
(икономически)
генерпредмет

Икосубномически
(икономически)
генеропредмет

Икосубномически
(икономически)
генерепредмет

Икосубномически
(икономически)
генерипредмет

Икосубномически
(икономически)
генерапредмет

Икосуперномически
предмет

Икосуперномически
генерпредмет

Икосуперномически
генеропредмет

Икосуперномически
генерепредмет

Икосуперномически
генерипредмет

Икосуперномически
генерапредмет

Икореномически
предмет

Икореномически
генерпредмет

Икореномически
генеропредмет

Икореномически
генерепредмет

Икореномически
генерипредмет

Икореномически
генерапредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икосоциономически
предмет

Икосоциономически
генерпредмет

Икосоциономически
генеропредмет

Икосоциономически
генерепредмет

Икосоциономически
генерипредмет

Икосоциономически
генерапредмет

Икоекзосубномически
предмет

Икоекзосубномически
генерпредмет

Икоекзосубномически
генеропредмет

Икоекзосубномически
генерепредмет

Икоекзосубномически
генерипредмет

Икоекзосубномически
генерапредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логогенерикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа логогенеративност

Органическа ингредиентна икофорномическа логичност

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
логогенеративност
(логогенерикофорномика)

Органическа ингредиентна икофорномическа
генеративност

Логогенерикофорномика

Логогенероикофорномика

Логогенереикофорномика

Логогенериикофорномика

Логогенераикофорномика

Икофорномика

Генерикофорномика

Генероикофорномика

Генереикофорномика

Генериикофорномика

Генераикофорномика

Икотехномика

Генерикотехномика

Генероикотехномика

Генереикотехномика

Генериикотехномика

Генераикотехномика

Икосубномика
(икономика)

Генерикосубномика
(генерикономика)

Генероикосубномика
(генероикономика)

Генереикосубномика
(генереикономика)

Генериикосубномика
(генериикономика)

Генераикосубномика
(генераикономика)

Икосуперномика

Генерикосуперномика

Генероикосуперномика

Генереикосуперномика

Генериикосуперномика

Генераикосуперномика

Икореномика

Генерикореномика

Генероикореномика

Генереикореномика

Генериикореномика

Генераикореномика

Икосоциономика

Генерикосоциономика

Генероикосоциономика

Генереикосоциономика

Генериикосоциономика

Генераикосоциономика

Икоекзосубномика

Генерикоекзоубномика

Генероикоекзоубномика

Генереикоекзоубномика

Генериикоекзоубномика

Генераикоекзоубномика
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ЛОГОДИЗЮНКТИВНОСТ*
(ingrediental ecofornomic logodisjunctivity) (същото като ингредиентна икофорномическа логичностна дизюнктивност и съкратено от ингредиентна
икофорномическа дизюнктивност и ингредиентна икофорномическа логичност) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а
икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните
производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е
логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна
икофорномическа дизюнктивност и ингредиентна икофорномическа логичност и по този начин разграничава съвместно (1) икофорномическите предмети според начина, по който те се обединяват в прехода от частното към общото, и според ролята, която в зависимост от това имат във функционирането на
икофорномиката (вж. част и цяло в икономиката), и (2) съставните части на
икофорномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа логодизюнктивност към понятието за логоикофорномически дизюнктпредмет*
(logoecofornomic disjunctthing) (съкратено от логичностен дизюнктивностен
икофорномически предмет – logicalitic disjunctivitical ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според
първичната ингредиентна икофорномическа логодизюнктивност* (primary
ingrediental ecofornomic logodisjunctivity), която е комбинация от първичната
ингредиентна икофорномическа дизюнктивност* (primary ingrediental
ecofornomic disjunctivity) и първичната ингредиентна икофорномическа логичност* (primary ingrediental ecofornomic logicality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа логодизюнктивност към понятието за логодизюнктикофорномика* (logodisjunctecofornomy)
(съкратено от логичностна дизюнктивностна икофорномика – logicalitic
disjunctivitical ecofornomy) поражда нейните разновидности, посочени в табл.
2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа
логодизюнктивност* (organic ingrediental ecofornomic logodisjunctivity), която
е комбинация от органическата ингредиентна икофорномическа дизюнктивност* (organic ingrediental ecofornomic disjunctivity) и органическата ингредиентна икофорномическа логичност* (organic ingrediental ecofornomic
logicality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логоикофорномическия дизюнктпредмет според първичната ингредиентна икофорномическа логодизюнктивност

Първична ингредиентна икофорномическа логичност

Първична
ингредиентна
икофорномическа
логодизюнктивност
(логоикофорномически
дизюнктпредмет)

Първична ингредиентна икофорномическа
дизюнктивност
Логоикофорномически
дизюнктпредмет

Логоикофорномически
холистпредмет

Логоикофорномически
инститпредмет

Логоикофорномически
органитпредмет

Логоикофорномически
конститпредмет

Логоикофорномически
имхолистпредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
дизюнктпредмет

Икофорномически
холистпредмет

Икофорномически
инститпредмет

Икофорномически
органитпредмет

Икофорномически
конститпредмет

Икофорномически
имхолистпредмет

Икотехномически
предмет

Икотехномически
дизюнктпредмет

Икотехномически
холистпредмет

Икотехномически
инститпредмет

Икотехномически
органитпредмет

Икотехномически
конститпредмет

Икотехномически
имхолистпредмет

Икосубномически
(икономически)
предмет

Икосубномически
(икономически)
дизюнктпредмет

Икосубномически
(икономически)
холистпредмет

Икосубномически
(икономически)
инститпредмет

Икосубномически
(икономически)
органитпредмет

Икосубномически
(икономически)
конститпредмет

Икосубномически
(икономически)
имхолистпредмет

Икосуперномически
предмет

Икосуперномически
дизюнктпредмет

Икосуперномически
холистпредмет

Икосуперномически
инститпредмет

Икосуперномически
органитпредмет

Икосуперномически
конститпредмет

Икосуперномически
имхолистпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икореномически
предмет

Икореномически
дизюнктпредмет

Икореномически
холистпредмет

Икореномически
инститпредмет

Икореномически
органитпредмет

Икореномически
конститпредмет

Икореномически
имхолистпредмет

Икосоциономически
предмет

Икосоциономически
дизюнктпредмет

Икосоциономически
холистпредмет

Икосоциономически
инститпредмет

Икосоциономически
органитпредмет

Икосоциономически
конститпредмет

Икосоциономически
имхолистпредмет

Икоекзосубномически
предмет

Икоекзосубномически
дизюнктпредмет

Икоекзосубномически
холистпредмет

Икоекзосубномически
инститпредмет

Икоекзосубномически
органитпредмет

Икоекзосубномически
конститпредмет

Икоекзосубномически
имхолистпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логодизюнктикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа логодизюнктивност

Органическа ингредиентна икофорномическа логичност

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
логодизюнктивност
(логодизюнктикофорномика)

Органическа ингредиентна икофорномическа
дизюнктивност

Логодизюнктикофорномика

Логохолистикофорномика

Логоинститикофорномика

Логоорганитикофорномика

Логоконститикофорномика

Логоимхолистикофорномика

Икофорномика

Дизюнктикофорномика

Холистикофорномика

Инститикофорномика

Органитикофорномика

Конститикофорномика

Имхолистикофорномика

Икотехномика

Дизюнктикотехномика

Холистикотехномика

Инститикотехномика

Органитикотехномика

Конститикотехномика

Имхолистикотехномика

Икосубномика
(икономика)

Дизюнктикосубномика
(дизюнктикономика)

Холистикосубномика
(холистикономика)

Инститикосубномика
(инститикономика)

Органитикосубномика
(органитикономика)

Конститикосубномика
(конститикономика)

Имхолистикосубномика
(имхолистикономика)

Икосуперномика

Дизюнктикосуперномика

Холистикосуперномика

Инститикосуперномика

Органитикосуперномика

Конститикосуперномика

Имхолистикосуперномика

Икореномика

Дизюнктикореномика

Холистикореномика

Инститикореномика

Органитикореномика

Конститикореномика

Имхолистикореномика

Икосоциономика

Дизюнктикосоциономика

Холистикосоциономика

Инститикосоциономика

Органитикосоциономика

Конститикосоциономика

Имхолистикосоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икоекзосубномика

Дизюнктикоекзосубномика

Холистикоекзосубномика

Инститикоекзосубномика

Органитикоекзосубномика

Конститикоекзосубномика

Имхолистикоекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОФОРНОМИЧЕСКА
ЛОГОДЪЛБОЧИНА*
(ingrediental ecofornomic logodeepness) (същото като ингредиентна икофорномическа логичностна дълбочина и съкратено от ингредиентна икофорномическа дълбочина и ингредиентна икофорномическа логичност) (навсякъде икофорномика се подразбира като субикофорномика, а икофорномически – като субикофорномически, което е валидно и за техните производни) (*)
– вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икофорномическа дълбочина и ингредиентна икофорномическа логичност и по този начин
разграничава съвместно (1) икономическите предмети според мястото, което
заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на икофорномиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина) и (2) съставните части на икофорномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа логодълбочина
към
понятието
за
логоикофорномически
диппредмет*
(logoecofornomic deepthing) (съкратено от логичностен дълбочинен икофорномически предмет – logicalitic deepness ecofornomic thing) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа логодълбочина* (primary ingrediental
ecofornomic logodeepness), която е комбинация от първичната ингредиентна
икофорномическа дълбочина* (primary ingrediental ecofornomic deepness) и
първичната ингредиентна икофорномическа логичност* (primary
ingrediental ecofornomic logicality)]. От своя страна органическото прилагане
на ингредиентната икофорномическа логодълбочина към понятието за логодипикофорномика* (logodeepecofornomy) (съкратено от логичностна дълбочинна икофорномика – logicalitic deepness ecofornomy) поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа логодълбочина* (organic ingrediental
ecofornomic logodeepness), която е комбинация от органическата ингредиентна икофорномическа дълбочина* (organic ingrediental ecofornomic deepness)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и органическата ингредиентна икофорномическа логичност* (organic
ingrediental ecofornomic logicality)].
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логоикофорномическия диппредмет според първичната
ингредиентна икофорномическа логодълбочина

Първична ингредиентна икофорномическа логичност

Първична
ингредиентна
икофорномическа
логодълбочина
(логоикофорномически
диппредмет)

Първична ингредиентна
икофорномическа дълбочина
Логоикофорномически
диппредмет

Логоикофорномически
инспредмет

Логоикофорномически
специпредмет

Логоикофорномически
аутспредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
диппредмет

Икофорномически
инспредмет

Икофорномически
специпредмет

Икофорномически
аутспредмет

Икотехномически
предмет

Икотехномически
диппредмет

Икотехномически
инспредмет

Икотехномически
специпредмет

Икотехномически
аутспредмет

Икосубномически
(икономически)
предмет

Икосубномически
(икономически)
диппредмет

Икосубномически
(икономически)
инспредмет

Икосубномически
(икономически)
специпредмет

Икосубномически
(икономически)
аутспредмет

Икосуперномически
предмет

Икосуперномически
диппредмет

Икосуперномически
инспредмет

Икосуперномически
специпредмет

Икосуперномически
аутспредмет

Икореномически
предмет

Икореномически
диппредмет

Икореномически
инспредмет

Икореномически
специпредмет

Икореномически
аутспредмет

Икосоциономически
предмет

Икосоциономически
диппредмет

Икосоциономически
инспредмет

Икосоциономически
специпредмет

Икосоциономически
аутспредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икоекзосубномически
предмет

Икоекзосубномически
диппредмет

Икоекзосубномически
инспредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логодипикофорномиката според органическата ингредиентна
икофорномическа логодълбочина

Органическа ингредиентна икофорномическа логичност

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
логодълбочина
(логодипикофорноика)

Органическа ингредиентна
икофорномическа дълбочина
Логодипикофорномика

Логоинсикофорномика

Логоспециикофорномика

Логоаутсикофорномика

Икофорномика

Дипикофорномика

Инсикофорномика

Специикофорномика

Аутсикофорномика

Икотехномика

Дипикотехномика

Инсикотехномика

Специикотехномика

Аутсикотехномика

Икосубномика
(икономика)

Дипикосубномик
(дипикономика)а

Инсикосубномика
(инсикономика)

Специикосубномика
(специикономика)

Аутсикосубномика
(аутсикономика)

Икосуперномика

Дипикосуперномика

Инсикосуперномика

Специикосуперномика

Аутсикосуперномика

Икореномика

Дипикореномика

Инсикореномика

Специикореномика

Аутсикореномика

Икосоциономика

Дипикосоциономика

Инсикосоциономика

Специикосоциономика

Аутсикосоциономика

Икоекзосубномика

Дипикоекзосубномика

Инсикоекзосубномика

Специикоекзосубномика

Аутсикоекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ЛОГОЗРЯЛОСТ* (ingrediental
ecofornomic logoripeness) (същото като ингредиентна икофорномическа логичностна зрялост и съкратено от ингредиентна икофорномическа зрялост
и ингредиентна икофорномическа логичност) (навсякъде икофорномика се
подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – ато икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция)
от първичните критерии ингредиентна икофорномическа зрялост и ингредиентна икофорномическа логичност и по този начин разграничава съвместно
(1) степените на зрялост на съставните части на икофорномиката и на нейните
разновидности (както и на икофорномическите предмети и на техните разновидности) и (2) логическите части на икофорномиката (логиката на състоянието на икофорномиката). В контекста на логическото и историческото ингредиентната икофорномическа логичност е определяща, а ингредиентната фономическа зрялост е решаваща (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Органическото прилагане на критерия на ингредиентна икофорномическа логозрялост към понятието за логориикофорномика* (logoriecofornomy)
(съкратено от логичностна зрялостна икофорномика – logicalitic ripeness
ecofornomy) поражда нейните разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа логозрялост* (organic ingrediental ecofornomic logoripeness), която е комбинация от
органическата ингредиентна икофорномическа зрялост* (organic
ingrediental ecofornomic ripeness) и органическата ингредиентна икофорномическа логичност* (organic ingrediental ecofornomic logicality)]. От своя
страна първичното прилагане на ингредиентна икофорномическа логозрялост към понятието за логориикофорномически предмет* (logoriecofornomic
thing) (съкратено от логичностен зрелостен икофорномичиски предмeт) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според
първичната ингредиентна икофорномическа логозрялост* (primary
ingrediental ecofornomic logoripeness), която е комбинация от първичната ингредиентна икофорномическа зрялост* (primary ingrediental ecofornomic
ripeness) и първичната ингредиентна икофорномическа логичност*
(primary ingrediental ecofornomic logicality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логориикофорномиката според органическата ингредиентна
икофорномическа логозрялост

Органиическа ингредиентна
икофорномическа зрялост

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
логозрялост
(логориикофорномика)

Органиическа ингредиентна икофорномическа
логичност

Икофорномика

Икотехномика

Икосубномика

Икосуперномика

Икореномика

Икосоциономика

Икоекзосубномика

Логориикофорномика

Риикофорномика

Риикотехномика

Риикосубномика
(риикономика)

Риикосуперномика

Риикореномика

Риикосоциономика

Риикоекзосубномика

Логоикофорприномика

Икофор- Икотехприприномика номика

Икосубприномика
(икоприномика)

Икосуперприномика

Икореприномика

Икосоцио- Икоекзосубприприномика
номика

Логоикофордевеномика

ИкосубИкофор- ИкотехдевеИкосупердеведеведевеномика
номика номика (икодевеномика
номика)

Икоредевеномика

Икосоцио- Икоекзосубдеведевеномика
номика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логориикофорномическия предмет според първичната ингредиентна
икофорномическа логозрялост

Първична ингредиентна икофорномическа зрялост

Първична
ингредиентна
икофорномическа
логозрялост
(логориикофорномически
предмет)

Логориикофорномическипредмет

Логоикофорприномически
предмет

Логоикофордевеномическа
предмет

Първична ингредиентна икофорномическа
логичност

Икофор- Икотехноминомически
чески
предмет предмет

Икосубномически
предмет

ИкоИкосупер- Икоре- Икосоциоекзосубноминоминоминомически
чески
чески
чески
предмет предмет предмет
предмет

Риикофорномически
предмет

Риикотехномически
предмет

Риикосубномически
предмет
(риикономически
предмет)

Риикосуперномически
предмет

Риикореномически
предмет

Риикосоциономически
предмет

Риикоекзосубномически
предмет

Икотехприномически
предмет

Икосубприномически
предмет
(икоприномически
предмет)

Икосуперприномически
предмет

Икореприномически
предмет

Икосоциоприномически
предмет

Икоекзосубприномически
предмет

Икотехдевеномически
предмет

Икосубдевеномически
предмет
(икодевеномически
предмет)

Икосупердевеномически
предмет

Икоредевеномически
предмет

Икосоциодевеномически
предмет

Икоекзосубдевеномически
предмет

Икофорприномически
предмет

Икофордевеномически
предмет

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ЛОГОКОМУНИОБХВАТНОСТ* (ingrediental ecofornomic logocommunirangeness) (същото като ингре48
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диентна икофорномическа логичностна комуниобхватност и съкратено от
ингредиентна общностна икофорномическа обхватност и ингредиентна
икофорномическа логичност) (навсякъде икофорномика се подразбира като
икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е
валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните
критерии ингредиентна общностна икофорномическа обхватност и ингредиентна икофорномическа логичност и по този начин разграничава съвместно
(1) икофорномическите предмети в зависимост от това на какъв институционален обхват те съответстват и (2) съставните части на икофорномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа логокомуниобхватност към понятието за логоикофорномически комунипредмет*
(logoecofornomic communithing) (съкратено от логичностен комуниобхватностен икофорномически предмет – logicalitic communirangeness
ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е.
разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа логокомуниобхватност* (primary ingrediental ecofornomic logocommunirangeness),
която е комбинация от първичната ингредиентна общностна икофорномическа обхватност* (primary ingrediental communitical ecofornomic rangeness) и
първичната ингредиентна икофорномическа логичност* (primary
ingrediental ecofornomic logicality)]. От своя страна органическото прилагане
на ингредиентната икофорномическа логокомуниобхватност към понятието
за логокомуниикофорномика* (logocommuniecofornomy) (съкратено от логичностна комуниобхватностна икофорномика – logicalitic communirangeness
ecofornomy) поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа логокомуниобхватност* (organic ingrediental ecofornomic logocommunirangeness), която
е комбинация от органическата ингредиентна общностна икофорномическа обхватност* (organic ingrediental communitical ecofornomic rangeness) и органическата ингредиентна икофорномическа логичност* (organic
ingrediental ecofornomic logicality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логоикофорномическия комунипредмет според първичната
ингредиентна икофорномическа логокомуниобхватност

Първична ингредиентна икофорномическа логичност

Първична
ингредиентна
икофорномическа
логокомуниобхватност
(логоикофорномически
комунипредмет)

Първична ингредиентна общностна
форномическа обхватност

Логоикофорномически
комунипредмет

Логоикофорномически
сингълпредмет

Логоикофорномически
сектипредмет

Логоикофорномически
соципредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
комунипредмет

Икофорномически
сингълпредмет

Икофорномически
сектипредмет

Икофорномически
соципредмет

Икотехномически
предмет

Икотехномически
комунипредмет

Икотехномически
сингълпредмет

Икотехномически
сектипредмет

Икотехномически
соципредмет

Икосубномически
предмет
(икономически
предмет)

Икосубномически
(икономически)
комунипредмет

Икосубномически
(икономически)
сингълпредмет

Икосубномически
(икономически)
сектипредмет

Икосубномически
(икономически)
соципредмет

Икосуперномически
предмет

Икосуперномически
комунипредмет

Икосуперномически
сингълпредмет

Икосуперномически
сектипредмет

Икосуперномически
соципредмет

Икореномически
предмет

Икореномически
комунипредмет

Икореномически
сингълпредмет

Икореномически
сектипредмет

Икореномически
соципредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икосоциономически
предмет

Икосоциономически
комунипредмет

Икосоциономически
сингълпредмет

Икосоциономически
сектипредмет

Икосоциономически
соципредмет

Икоекзосубномически
предмет

Икоекзосубномически
комунипредмет

Икоекзосубномически
сингълпредмет

Икоекзосубномически
сектипредмет

Икоекзосубномически
соципредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логокомуниикофорномиката според органическата ингредиентна
икофорномическа логокомуниобхватност

Органическа ингредиентна икофорномическа логичност

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
логокомуниобхватност
(логокомуниикофорномика)

Органическа ингредиентна общностна
форномическа обхватност
Логокомуниикофорномика

Логосингъликофорномика

Логосектиикофорномика

Логосоциикофорномика

Икофорномика

Комуниикофорномика

Сингъликофорномика

Сектиикофорномика

Социикофорномика

Икотехномика

Комуниикотехномика

Сингъликотехномика

Сектиикотехномика

Социикотехномика

Икосубномика
(икономика)

Комуниикосубномика
(комуниикономика)

Сингъликосубномика
(сингъликономика)

Сектиикосубномика
(сектиикономика)

Социикосубномика
(социикономика)

Икосуперномика

Комуниикосуперномика

Сингъликосуперномика

Сектиикосуперномика

Социикосуперномика

Икореномика

Комуниикореномика

Сингъликореномика

Сектиикореномика

Социикореномика

Икосоциономика

Комуниикосоциономика

Сингъликосоциономика

Сектиикосоциономика

Социикосоциономика

Икоекзосубномика

Комуниикоекзосубномика

Сингъликоекзосубномика

Сектиикоекзосубномика

Социикоекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ЛОГОКОНСИОБХВАТНОСТ* (ingrediental ecofornomic logoconsirangeness) (същото като ингредиентна икофорномическа логичностна консиобхватност и съкратено от ингредиентна субстанциална икофорномическа обхватност и ингредиентна
икофорномическа логичност) (навсякъде икофорномика се подразбира като
икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е
валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните
критерии ингредиентна субстанциална икофорномическа обхватност и ингредиентна икофорномическа логичност и по този начин разграничава съвместно (1) икофорномическите предмети в зависимост от това на какъв субстанциален обхват те съответстват и (2) съставните части на икофорномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа логоконсиобхватност към понятието за логоикофорномически консипредмет*
(logoecofornomic consithing) (съкратено от логичностен консиобхватностен
икофорномически предмет – logicalitic consirangeness ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според
първичната ингредиентна икофорномическа логоконсиобхватност*
(primary ingrediental ecofornomic logoconsirangeness), която е комбинация от
първичната ингредиентна субстанциална икофорномическа обхватност*
(primary ingrediental substantial ecofornomic rangeness) и първичната ингредиентна икофорномическа логичност* (primary ingrediental ecofornomic
logicality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната
икофорномическа логоконсиобхватност към понятието за логоконсиикофорномика* (logoconsiecofornomy) (съкратено от логичностна консиобхватностна икофорномика – logicalitic consirangeness ecofornomy) поражда нейните
разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата
ингредиентна икофорномическа логоконсиобхватност* (organic ingrediental
ecofornomic logoconsirangeness), която е комбинация от органическата ингредиентна субстанциална икофорномическа обхватност* (organic
ingrediental substantial ecofornomic rangeness) и органическата ингредиентна
икофорномическа логичност* (organic ingrediental ecofornomic logicality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логоикофорномическия консипредмет според първичната
ингредиентна икофорномическа логоконсиобхватност

Първична ингредиентна икофорномическа логичност

Първична
ингредиентна
икофорномическа
логоконсиобхватност
(логоикофорномически
консипредмет)

Първична ингредиентна субстанциална
форномическа обхватност

Логоикофорномически
консипредмет

Логоикофорномически
хомопредмет

Логоикофорномически
хетеропредмет

Логоикофорномически
дженипредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
консипредмет

Икофорномически
хомопредмет

Икофорномически
хетеропредмет

Икофорномически
дженипредмет

Икотехномически
предмет

Икотехномически
консипредмет

Икотехномически
хомопредмет

Икотехномически
хетеропредмет

Икотехномически
дженипредмет

Икосубномически
предмет
(икономически
предмет)

Икосубномически
(икономически)
консипредмет

Икосубномически
(икономически)
хомопредмет

Икосубномически
(икономически)
хетеропредмет

Икосубномически
(икономически)
дженипредмет

Икосуперномически
предмет

Икосуперномически
консипредмет

Икосуперномически
хомопредмет

Икосуперномически
хетеропредмет

Икосуперномически
дженипредмет

Икореномически
предмет

Икореномически
консипредмет

Икореномически
хомопредмет

Икореномически
хетеропредмет

Икореномически
дженипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икосоциономически
предмет

Икосоциономически
консипредмет

Икосоциономически
хомопредмет

Икосоциономически
хетеропредмет

Икосоциономически
дженипредмет

Икоекзосубномически
предмет

Икоекзосубномически
консипредмет

Икоекзосубномически
хомопредмет

Икоекзосубномически
хетеропредмет

Икоекзосубномически
дженипредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логоконсиикофорномиката според органическата ингредиентна
икофорномическа логоконсиобхватност

Органическа ингредиентна икофорномическа логичност

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
логоконсиобхватност
(логоконсиикофорномика)

Органическа ингредиентна субстанциална
форномическа обхватност

Логоконсиикофорномика

Логохомоикофорномика

Логохетероикофорномика

Логоджениикофорномика

Икофорномика

Консиикофорномика

Хомоикофорномика

Хетероикофорномика

Джениикофорномика

Икотехномика

Консиикотехномика

Хомоикотехномика

Хетероикотехномика

Джениикотехномика

Икосубномика
(икономика)

Консиикосубномика
(консиикономика)

Хомоикосубномика
(хомоикономика)

Хетероикосубномика
(хетероикономика)

Джениикосубномика
(джениикономика)

Икосуперномика

Консиикосуперномика

Хомоикосуперномика

Хетероикосуперномика

Джениикосуперномика

Икореномика

Консиикореномика

Хомоикореномика

Хетероикореномика

Джениикореномика

Икосоциономика

Консиикосоциономика

Хомоикосоциономика

Хетероикосоциономика

Джениикосоциономика

Икоекзосубномика

Консиикоекзосубномика

Хомоикоекзосубномика

Хетероикоекзосубномика

Джениикоекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОФОРНОМИЧЕСКА
ЛОГООБОБЩЕНОСТ*
(ingrediental ecofornomic logogeneralizedness) (същото като ингредиентна
икофорномическа логичностна обобщеност и съкратено от ингредиентна
икофорномическа обобщеност и ингредиентна икофорномическа логичност) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е
логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна
икофорномическа обобщеност и ингредиентна икофорномическа логичност и
по този начин разграничава съвместно (1) икофорномическите предмети съобразно с полето (схващано интуитивно) на тяхното конституиране, съществуване и действие във икофорномическото пространство* (ecofornomic space)
и (2) съставните части на икофорномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа логообобщеност
към
понятието
за
логоикофорномически
обопредмет*
(logoecofornomic gething) (съкратено от логичностен обобщен икофорномически предмет – logicalitic generalized ecofornomic thing) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа логообобщеност* (primary ingrediental
ecofornomic logogeneralizedness), която е комбинация от първичната ингредиентна икофорномическа обобщеност* (primary ingrediental ecofornomic
generalizedness) и първичната ингредиентна икофорномическа логичност*
(primary ingrediental ecofornomic logicality)]. От своя страна органическото
прилагане на ингредиентната икофорномическа логообобщеност към понятието за логообоикофорномика* (logogeecofornomy) (съкратено от логичностна обобщена икофорномика – logicalitic generalized ecofornomy) поражда
нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа логообобщеност* (organic
ingrediental ecofornomic logogeneralizedness), която е комбинация от органическата ингредиентна икофорномическа обобщеност* (organic ingrediental
ecofornomic generalizedness) и органическата ингредиентна икофорномическа логичност* (organic ingrediental ecofornomic logicality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логоикофорномическия обопредмет според първичната
ингредиентна икофорномическа логообобщеност

Първична ингредиентна икофорномическа логичност

Първична
ингредиентна
икофорномическа
логообобщеност
(логоикофорномически
обопредмет)

Първична ингредиентна икофорномическа
обобщеност
Логоикофорномически
обопредмет

Логоикофорномически
субстопредмет

Логоикофорномически
консипредмет

Логоикофорномически
комбипредмет

Логоикофорномически
комунипредмет

Логоикофорномически
левелпредмет

Логоикофорномически
рангпредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
обопредмет

Икофорномически
субстопредмет

Икофорномически
консипредмет

Икофорномически
комбипредмет

Икофорномически
комунипредмет

Икофорномически
левелпредмет

Икофорномически
рангпредмет

Икотехномически
предмет

Икотехномически
обопредмет

Икотехномически
субстопредмет

Икотехномически
консипредмет

Икотехномически
комбипредмет

Икотехномически
комунипредмет

Икотехномически
левелпредмет

Икотехномически
рангпредмет

Икосубномически
предмет
(икономически
предмет)

ИкоИкосубносубномически мически
(иконо(икономически) мически)
обосубстопредмет предмет

ИкоИкосубносубномически мически
(иконо(икономически) мически)
консикомбипредмет предмет

ИкоИкоИкосубносубносубномически мически мически
(иконо(иконо(икономически) мически) мически)
комунилевелрангпредмет предмет предмет

Икосуперномически
предмет

Икосуперномически
обопредмет

Икосуперномически
субстопредмет

Икосуперномически
консипредмет

Икосуперномически
комбипредмет

Икосуперномически
комунипредмет

Икосуперномически
левелпредмет

Икосуперномически
рангпредмет

Икореномически
предмет

Иковеномически
обопредмет

Иковеномически
субстопредмет

Иковеномически
консипредмет

Иковеномически
комбипредмет

Иковеномически
комунипредмет

Иковеномически
левелпредмет

Иковеномически
рангпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икосоциономически
предмет

Икосоциономически
обопредмет

Икосоциономически
субстопредмет

Икосоциономически
консипредмет

Икосоциономически
комбипредмет

Икосоциономически
комунипредмет

Икосоциономически
левелпредмет

Икосоциономически
рангпредмет

Икоекзосубномически
предмет

Икоекзосубномически
обопредмет

Икоекзосубномически
субстопредмет

Икоекзосубномически
консипредмет

Икоекзосубномически
комбипредмет

Икоекзосубномически
комунипредмет

Икоекзосубномически
левелпредмет

Икоекзосубномически
рангпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логообоикофорномиката според органическата ингредиентна
икофорномическа логообобщеност

Органическа ингредиентна икофорномическа логичност

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
логообобщеност
(логообоикофорномика)

Органическа ингредиентна икофорномическа
обобщеност
Логообоикофорномика

Логосубстоикофорномика

Логоконсиикофорномика

Логокомбиикофорномика

Логокомуниикофорномика

Логолевеликофорномика

Логорангикофорномика

Икофорномика

Обоикофорномика

Субстоикофорномика

Консиикофорномика

Комбиикофорномика

Комуниикофорномика

Левеликофорномика

Рангикофорномика

Икотехномика

Обоико
техномика

Субстоико
техномика

Консиико
техномика

Комбиико
техномика

Комуниико
техномика

Левелико
техномика

Рангико
техномика

Икосубномика
(икономика)

Обоикосубномика
(обоикономика)

Субстоикосубномика
(субстоикономика)

Консиикосубномика
(консиикономика)

Комбиикосубномика
(комбиикономика)

Комуниикосубномика
(комуниикономика)

Левеликосубномика
(левеликономика)

Рангикосубномика
(рангикономика)

Икосуперномика

Обоикосуперномика

Субстоикосуперномика

Консиикосуперномика

Комбиикосуперномика

Комуниикосуперномика

Левеликосуперномика

Рангикосуперномика

Икореномика

Обоикореномика

Субстоикореномика

Консиикореномика

Комбиикореномика

Комуниикореномика

Левеликореномика

Рангикореномика

Икосоциономика

Обоикосоциономика

Субстоикосоциономика

Консиикосоциономика

Комбиикосоциономика

Комуниикосоциономика

Левеликосоциономика

Рангикосоциономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икоекзосубномика

Обоикоекзосубномика

Субстоикоекзосубномика

Консиикоекзосубномика

Комбиикоекзосубномика

Комуниикоекзосубномика

Левеликоекзосубномика

Рангикоекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОФОРНОМИЧЕСКА
ЛОГООБХВАТНОСТ*
(ingrediental ecofornomic logorangeness) (същото като ингредиентна икофорномическа логичностна обхватност и съкратено от ингредиентна икофорномическа обхватност и ингредиентна икофорномическа логичност) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни)
(*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо
произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икофорномическа обхватност и ингредиентна икофорномическа логичност и по този
начин разграничава съвместно (1) икофорномическите предмети в зависимост
от това съвместно на какъв субстанциален и институционален обхват те съответстват и (2) съставните части на икофорномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа логообхватност към понятието за логоикофорномически рангпредмет*
(logoecofornomic rangthing) (съкратено от логичностен обхватностен икофорномически предмет – logicalitic rangeness ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа логообхватност* (primary
ingrediental ecofornomic logorangeness), която е комбинация от първичната
ингредиентна икофорномическа обхватност* (primary ingrediental
ecofornomic rangeness) и първичната ингредиентна икофорномическа логичност* (primary ingrediental ecofornomic logicality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа логообхватност
към понятието за логорангикофорномика* (logorangecofornomy) (съкратено от
логичностна обхватностна икофорномика – logicalitic rangeness
ecofornomy) поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа логообхватност* (organic ingrediental ecofornomic logorangeness), която е комбинация
от органическата ингредиентна икофорномическа обхватност* (organic
ingrediental ecofornomic rangeness) и органическата ингредиентна икофорномическа логичност* (organic ingrediental ecofornomic logicality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логоикофорномическия рангпредмет според първичната
ингредиентна икофорномическа логообхватност

Първична ингредиентна икофорномическа логичност

Първична
ингредиентна
икофорномическа
логообхватност
(логоикофорномически
рангпредмет)

Първична ингредиентна икофорномическа
обхватност
Логоикофорномически
рангпредмет

Логоикофорномически
партипредмет

Логоикофорномически
групопредмет

Логоикофорномически
компрепредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
рангпредмет

Икофорномически
партипредмет

Икофорномически
групопредмет

Икофорномически
компрепредмет

Икотехномически
предмет

Икотехномически
рангпредмет

Икотехномически
партипредмет

Икотехномически
групопредмет

Икотехномически
компрепредмет

Икосубномически
предмет
(икономически
предмет)

Икосубномически
(икономически)
рангпредмет

Икосубномически
(икономически)
партипредмет

Икосубномически
(икономически)
групопредмет

Икосубномически
(икономически)
компрепредмет

Икосуперномически
предмет

Икосуперномически
рангпредмет

Икосуперномически
партипредмет

Икосуперномически
групопредмет

Икосуперномически
компрепредмет

Икореномически
предмет

Икореномически
рангпредмет

Икореномически
партипредмет

Икореномически
групопредмет

Икореномически
компрепредмет

Икосоциономически
предмет

Икосоциономически
рангпредмет

Икосоциономически
партипредмет

Икосоциономически
групопредмет

Икосоциономически
компрепредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икоекзосубномически
предмет

Икоекзосубномически
рангпредмет

Икоекзосубномически
партипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логорангикофорномиката според органическата ингредиентна
икофорномическа логообхватност

Органическа ингредиентна икофорномическа логичност

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
логообхватност
(логорангикофорномика)

Органическа ингредиентна икофорномическа
обхватност
Логорангикофорномика

Логопартиикофорномика

Логогрупоикофорномика

Логокомпреикофорномика

Икофорномика

Рангикофорномика

Партиикофорномика

Групоикофорномика

Компреикофорномика

Икотехномика

Рангикотехномика

Партиикотехномика

Групоикотехномика

Компреикотехномика

Икосубномика
(икономика)

Рангикосубномика
(рангикономика)

Партиикосубномика
(партиикономика)

Групоикосубномика
(групоикономика)

Компреикосубномика
(компреикономика)

Икосуперномика

Рангикосуперномика

Партиикосуперномика

Групоикосуперномика

Компреикосуперномика

Икореномика

Рангикореномика

Партиикореномика

Групоикореномика

Компреикореномика

Икосоциономика

Рангикосоциономика

Партиикосоциономика

Групоикосоциономика

Компреикосоциономика

Икоекзосубномика

Рангикоекзосубномика

Партиикоекзосубномика

Групоикоекзосубномика

Компреикоекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ЛОГООБЩНОСТНОСТ*
(ingrediental ecofornomic logocombinationarity) (същото като ингредиентна
икофорномическа логичностна общностност и съкратено от ингредиентна
икофорномическа общностност и ингредиентна икофорномическа логичност) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е
логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна
икофорномическа общностност и ингредиентна икофорномическа логичност
и по този начин разграничава съвместно (1) икофорномическите предмети
според общностната обобщеност на елементите, които ги образуват, и (2) съставните части на икофорномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа логообщностност към понятието за логоикофорномически комбипредмет*
(logoecofornomic combithing) (съкратено от логичностен комбинаторностен
икофорномически предмет – logicalitic combinationaritic ecofornomic thing)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа логообщностност* (primary ingrediental ecofornomic logocombinationarity), която е комбинация от
първичната ингредиентна икофорномическа общностност* (primary
ingrediental ecofornomic combinationarity) и първичната ингредиентна икофорномическа логичност* (primary ingrediental ecofornomic logicality)]. От
своя страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа
логообщностност
към
понятието
за
логокомбиикофорномика*
(logocombiecofornomy) (съкратено от логичностна общностностна икофорномика – logicalitic combinationaritic ecofornomy) поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа логообщностност* (organic ingrediental
ecofornomic logocombinationarity), която е комбинация от органическата
ингредиентна икофорномическа общностност* (organic ingrediental
ecofornomic combinationarity) и органическата ингредиентна икофорномическа логичност* (organic ingrediental ecofornomic logicality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логоикофорномическия комбипредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа логообщностност

Първична ингредиентна икофорномическа логичност

Първична
ингредиентна
икофорномическа
логообобщеност
(логоикофорномически
комбипредмет)

Първична ингредиентна
икофорномическа общностност

Логоикофорномически
комбипредмет

Логоикофорномически
джоинтпредмет

Логоикофорномически
тотипредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
комбипредмет

Икофорномически
джоинтпредмет

Икофорномически
тотипредмет

Икотехномически
предмет

Икотехномически
комбипредмет

Икотехномически
джоинтпредмет

Икотехномически
тотипредмет

Икосубномически
предмет
(икономически
предмет)

Икосубномически
комбипредмет
(икономически)
комбипредмет

Икосубномически
джоинтпредмет
(икономически)
джоинтпредмет

Икосубномически
тотипредмет
(икономически)
тотипредмет

Икосуперномически
предмет

Икосуперномически
комбипредмет

Икосуперномически
джоинтпредмет

Икоуперномически
тотипредмет

Икореномически
предмет

Икореномически
комбипредмет

Икореномически
джоинтпредмет

Икореномически
тотипредмет

Икосоциономически
предмет

Икосоциономически
комбипредмет

Икосоциономически
джоинтпредмет

Икосоциономически
тотипредмет

Икоекзосубномически
предмет

Икоекзосубномически
комбипредмет

Екзосубномически
джоинтпредмет

Икоекзосубномически
тотипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логокомбиикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа логообщностност

Органическа ингредиентна икофорномическа
логичност

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
логообобщеност
(логокомбиикофорномика)

Органическа ингредиентна
икофорномическа общностност

Логокомбиико
форномика

Логоджоинтико
форномика

Логототиико
форномика

Икофорномика

Комбиикофорномика

Джоинтикофорномика

Тотиикофорномика

Икотехномика

Комбиикотехномика

Джоинтикотехномика

Тотиикотехномика

Икосубномика
(икономика)

Комбиикосубномика
(комбиикономика)

Джоинтикосубномика
(джоинтикономика)

Тотиикосубномика
(тотиикономика)

Икосуперномика

Комбиикосуперномика

Джоинтикосуперномика

Тотиикосуперномика

Икореномика

Комбиикореномика

Джоинтикореномика

Тотиикореномика

Икосоциономика

Комбиикосоциономика

Джоинтикосоциономика

Тотиикосоциономика

Икоекзосубномика

Комбиикоекзосубномика

Джоинтикоекзосубномика

Тотиикоекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОФОРНОМИЧЕСКА
ЛОГОПОЗИЦИЯ*
(ingrediental ecofornomic logoposition) (същото като ингредиентна икофорномическа логичностна позиция и съкратено от ингредиентна икофорномическа позиция и ингредиентна икофорномическа логичност) (навсякъде
икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически –
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) –
вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икофорномическа
позиция и ингредиентна икофорномическа логичност и по този начин разграничава съвместно (1) икофорномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на икофорномиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина), и
(2) съставните части на икофорномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа логопозиция към понятието за логоикофорномически позипредмет* (logoecofornomic
posithing) (съкратено от логичностен позиционен икофорномически предмет
– logicalitic positional ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа логопозиция* (primary ingrediental ecofornomic logoposition),
която е комбинация от първичната ингредиентна икофорномическа позиция* (primary ingrediental ecofornomic position) и първичната ингредиентна
икофорномическа логичност* (primary ingrediental ecofornomic logicality)]. От
своя страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа
логопозиция към понятието за логопозиикофорномика* (logoposiecofornomy)
(съкратено от логичностна позиционна икофорномика – logicalitic positional
ecofornomy) поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа логопозиция* (organic ingrediental ecofornomic logoposition), която е комбинация от органическата ингредиентна икофорномическа позиция* (organic ingrediental
ecofornomic position) и органическата ингредиентна икофорномическа логичност* (organic ingrediental ecofornomic logicality)].
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логоикофорномическия позипредмет според първичната
ингредиентна икофорномическа логопозииция

Първична ингредиентна икофорномическа логичност

Първична
ингредиентна
икофорномическа
логопозиция
(логоикофорномически
позипредмет)

Първична ингредиентна
икофорномическа позиция
Логоикофорномически
позипредмет

Логоикофорномически
интрапредмет

Логоикофорномически
фейспредмет

Логоикофорномически
екстрапредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
позипредмет

Икофорномически
интрапредмет

Икофорномически
фейспредмет

Икофорномически
екстрапредмет

Икотехномически
предмет

Икотехномически
позипредмет

Икотехномически
интрапредмет

Икотехномически
фейспредмет

Икотехномически
екстрапредмет

Икосубномически
предмет
(икономически
предмет)

Икосубномически
(икономически)
позипредмет

Икосубномически
(икономически)
интрапредмет

Икосубномически
(икономически)
фейспредмет

Икосубномически
(икономически)
екстрапредмет

Икосуперномически
предмет

Икосуперномически
позипредмет

Икосуперномически
интрапредмет

Икосуперномически
фейспредмет

Икосуперномически
екстрапредмет

Икореномически
предмет

Икореномически
позипредмет

Икореномически
интрапредмет

Икореномически
фейспредмет

Икореномически
екстрапредмет

Икосоциономически
предмет

Икосоциономически
позипредмет

Икосоциономически
интрапредмет

Икосоциономически
фейспредмет

Икосоциономически
екстрапредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икоекзосубномически
предмет

Икоекзосубномически
позипредмет

Икоекзосубномически
интрапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логопозиикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа логопозииция

Органическа ингредиентна икофорномическа логичност

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
логопозиция
(логопозиикофорномика)

Органическа ингредиентна икофорномическа
позиция
Логопозиикофорномика

Логоинтраикофорномика

Логофейсикофорномика

Логоекстраикофорномика

Икофорномика

Позиикофорномика

Интраикофорномика

Фейсикофорномика

Екстраикофорномика

Икотехномика

Позиикотехномика

Интраикотехномика

Фейсикотехномика

Екстраикотехномика

Икосубномика
(икономика)

Позиикосубномика
(позиикономика)

Интраикосубномика
(интраикономика)

Фейсикосубномика
(фейсикономика)

Екстраикосубномика
(екстраикономика)

Икосуперномика

Позиикосуперномика

Интраикосуперномика

Фейсикосуперномика

Екстраикосуперномика

Икореномика

Позиикореномика

Интраикореномика

Фейсикореномика

Екстраикореномика

Икосоциономика

Позиикосоциономика

Интраикосоциономика

Фейсикосоциономика

Екстраикосоциономика

Икоекзосубномика

Позиикоекзосубномика

Интраикоекзосубномика

Фейсикоекзосубномика

Екстраикоекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОФОРНОМИЧЕСКА
ЛОГОРАВНИЩНОСТ*
(ingrediental ecofornomic logolevelrangeness) (същото като ингредиентна икофорномическа логичностна обхватност и съкратено от ингредиентна икофорномическа равнищност и ингредиентна икофорномическа логичност)
(навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икофорномическа равнищност и ингредиентна икофорномическа логичност и по
този начин разграничава съвместно (1) икофорномическите предмети в зависимост от това на кое равнище на обобщеност на икофорномическата организация на общественото производство те са предметно отражение и (2) съставните части на икофорномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа логоравнищност към понятието за логоикофорномически левелпредмет*
(logoecofornomic levelthing) (съкратено от логичностен равнищностен икофорномически предмет – logicalitic levelness ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа логоравнищност* (primary
ingrediental ecofornomic logolevelness), която е комбинация от първичната ингредиентна икофорномическа равнищност* (primary ingrediental ecofornomic
levelness) и първичната ингредиентна икофорномическа логичност*
(primary ingrediental ecofornomic logicality)]. От своя страна органическото
прилагане на ингредиентната икофорномическа логоравнищност към понятието за логолевеликофорномика* (logolevelecofornomy) (съкратено от логичностна равнищностна икофорномика – logicalitic levelness ecofornomy) поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според
органическата ингредиентна икофорномическа логоравнищност* (organic
ingrediental ecofornomic logolevelness), която е комбинация от органическата
ингредиентна икофорномическа равнищност* (organic ingrediental
ecofornomic levelness) и органическата ингредиентна икофорномическа
логичност* (organic ingrediental ecofornomic logicality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логоикофорномическия левелпредмет според първичната
ингредиентна икофорномическа логоравнищност

Първична ингредиентна икофорномическа логичност

Първична
ингредиентна
икофорномическа
логоравнищност
(логоикофорномически
левелпредмет)

Първична ингредиентна икофорномическа
равнищност
Логоикофорномически
левелпредмет

Логоикофорномически
микропредмет

Логоикофорномически
мезопредмет

Логоикофорномически
макропредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
левелпредмет

Икофорномически
микропредмет

Икофорномически
мезопредмет

Икофорномически
макропредмет

Икотехномически
предмет

Икотехномически
левелпредмет

Икотехномически
микропредмет

Икотехномически
мезопредмет

Икотехномически
макропредмет

Икосубномически
предмет
(икономически
предмет)

Икосубномически
(икономически)
левелпредмет

Икосубномически
(икономически)
микропредмет

Икосубномически
(икономически)
мезопредмет

Икосубномически
(икономически)
макропредмет

Икосуперномически
предмет

Икосуперномически
левелпредмет

Икосуперномически
микропредмет

Икосуперномически
мезопредмет

Икосуперномически
макропредмет

Икореномически
предмет

Икореномически
левелпредмет

Икореномически
микропредмет

Икореномически
мезопредмет

Икореномически
макропредмет

Икосоциономически
предмет

Икосоциономически
левелпредмет

Икосоциономически
микропредмет

Икосоциономически
мезопредмет

Икосоциономически
макропредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икоекзосубномически
предмет

Икоекзосубномически
левелпредмет

Икоекзосубномически
микропредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логолевеликофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа логоравнищност

Органическа ингредиентна икофорномическа логичност

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
логоравнищност
(логолевеликофорномика)

Органическа ингредиентна икофорномическа
равнищност
Логолевеликофорномика

Логомикроикофорномика

Логомезоикофорномика

Логомакроикофорномика

Икофорномика

Левеликофорномика

Микроикофорномика

Мезоикофорномика

Макроикофорномика

Икотехномика

Левеликотехномика

Микроикотехномика

Мезоикотехномика

Макроикотехномика

Икосубномика
(икономика)

Левеликосубномика
(левеликономика)

Микроикосубномика
(микроикономика)

Мезоикосубномика
(мезоикономика)

Макроикосубномика
(макроикономика)

Икосуперномика

Левеликосуперномика

Микроикосуперномика

Мезоикосуперномика

Макроикосуперномика

Икореномика

Левеликореномика

Микроикореномика

Мезоикореномика

Макроикореномика

Икосоциономика

Левеликосоциономика

Микроикосоциономика

Мезоикосоциономика

Макроикосоциономика

Икоекзосубномика

Левеликоекзосубномика

Микроикоекзосубномика

Мезоикоекзосубномика

Макроикоекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ЛОГОСУБСТАНЦИАЛНОСТ* (ingrediental ecofornomic logosubstantiality) (същото като ингредиентна икофорномическа логичностна субстанциалност и съкратено от ингредиентна икофорномическа субстанциалност и ингредиентна икофорномическа логичност) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно
и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии
ингредиентна икофорномическа субстанциалност и ингредиентна икофорномическа логичност и по този начин разграничава съвместно (1) икофорномическите предмети според субстанциалната обобщеност на елементите, които
ги образуват, и (2) съставните части на икофорномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа логосубстанциалност към понятието за логоикофорномически субстопредмет*
(logoecofornomic substothing) (съкратено от логичностен субстанциалностен
икофорномически предмет – logicalitic substantialitical ecofornomic thing)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа логосубстанциалност*
(primary ingrediental ecofornomic logosubstantiality), която е комбинация от първичната ингредиентна икофорномическа субстанциалност* (primary
ingrediental ecofornomic substantiality) и първичната ингредиентна икофорномическа логичност* (primary ingrediental ecofornomic logicality)]. От своя
страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа логосубстанциалност
към
понятието
за
логосубстоикофорномика*
(logosubstoecofornomy) (съкратено от логичностна субстанциалностна икофорномика – logicalitic substantialitical ecofornomy) поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа логосубстанциалност* (organic ingrediental
ecofornomic logosubstantiality), която е комбинация от органическата ингредиентна икофорномическа субстанциалност* (organic ingrediental
ecofornomic substantiality) и органическата ингредиентна икофорномическа
логичност* (organic ingrediental ecofornomic logicality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логоикофорномическия субстопредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа логосубстанциалност

Първична ингредиентна икофорномическа логичност

Първична
ингредиентна
икофорномическа
логосубстанциалност
(логоикофорномически
субстопредмет)

Първична ингредиентна
икофорномическа субстанциалност

Логоикофорномически
субстопредмет

Логоикофорномически
агрепредмет

Логоикофорномически
плупредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
субстопредмет

Икофорномически
агрепредмет

Икофорномически
плупредмет

Икотехномически
предмет

Икотехномически
субстопредмет

Икотехномически
агрепредмет

Икотехномически
плупредмет

Икосубномически
предмет
(икономически
предмет)

Икосубномически
субстопредмет
(икономически)
субстопредмет

Икосубномически
агрепредмет
(икономически)
агрепредмет

Икосубномически
плупредмет
(икономически)
плупредмет

Икосуперномически
предмет

Икосуперномически
субстопредмет

Икосуперномически
агрепредмет

Икоуперномически
плупредмет

Икореномически
предмет

Икореномически
субстопредмет

Икореномически
агрепредмет

Икореномически
плупредмет

Икосоциономически
предмет

Икосоциономически
субстопредмет

Икосоциономически
агрепредмет

Икосоциономически
плупредмет

Икоекзосубномически
предмет

Икоекзосубномически
субстопредмет

Екзосубномически
агрепредмет

Икоекзосубномически
плупредмет

77

1392

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логосубстоикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа логосубстанциалност

Органическа ингредиентна икофорномическа
логичност

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
логосубстанциалност
(логосубстоикофорномика)

Органическа ингредиентна
икофорномическа субстанциалност

Логосубстоико
форномика

Логоагреико
форномика

Логоплуико
форномика

Икофорномика

Субстоикофорномика

Агреикофорномика

Плуикофорномика

Икотехномика

Субстоикотехномика

Агреикотехномика

Плуикотехномика

Икосубномика
(икономика)

Субстоикосубномика
(субстоикономика)

Агреикосубномика
(агреикономика)

Плуикосубномика
(плуикономика)

Икосуперномика

Субстоикосуперномика

Агреикосуперномика

Плуикосуперномика

Икореномика

Субстоикореномика

Агреикореномика

Плуикореномика

Икосоциономика

Субстоикосоциономика

Агреикосоциономика

Плуикосоциономика

Икоекзосубномика

Субстоикоекзосубномика

Агреикоекзосубномика

Плуикоекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ЛОКАПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental ecofornomic locapriority) (същото като ингредиентна икофорномическа локалностна приоритетност и съкратено от ингредиентно икофорномическо разположение и ингредиентна икофорномическа приоритетност) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните
производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е
логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентно
икофорномическо разположение и ингредиентна икофорномическа приоритетност и по този начин разграничава съвместно (1) икономическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешното
и външното пространство на икофорномиката и на нейните разновидности и
(2) степените на приоритетност на икофорномическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от икофорномическия субект. Затова едни от нейните разновидности са ингредиентната икофорномическа позиприоритетност и ингредиентната икофорномическа дипприоритетност.
Частен случай на ингредиентната икофорномическа локаприоритетност е
ингредиентната икономическа локаприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа локаприоритетност към понятието за икофорномически локаприопредмет*
(ecofornomic locapriothing) (съкратено от локален приоритетностен икофорномически предмет – local prioritical ecofornomic thing) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа локаприоритетност* (primary ingrediental
ecofornomic locapriority), която е комбинация от първичното ингредиентно
икофорномическо разположение* (primary ingrediental ecofornomic location) и
първичната ингредиентна икофорномическа приоритетност* (primary
ingrediental ecofornomic priority)]. Икофорномическият локаприопредмет е общо понятие за икофорномическия позиприопредмет и икофорномическия дипприопредмет. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната
икофорномическа локаприоритетност към понятието за локаприоикофорномика* (locaprioecofornomy) (съкратено от локална приоритетностна икофорномика – local prioritical ecofornomy) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна
икофорномическа локаприоритетност* (organic ingrediental ecofornomic locapriority), която е комбинация от органическото ингредиентно икофорномическо разположение* (organic ingrediental ecofornomic location) и органическата ингредиентна икофорномическа приоритетност* (organic
ingrediental ecofornomic priority)]. Локаприоикофорномиката е общо понятие за
позиприоикофорномиката и дипприоикофорномиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икофорномическия локаприопредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа локаприоритетност

Първично ингредиентно
икофорномическо разположение

Първична
ингредиентна
икофорномическа
локаприоритетност
(икофорномически
локаприопредмет)

Първична ингредиентна
икофорномическа приоритетност

Икофорномически
приопредмет

Икофорномически
типопредмет

Икофорномически
копредмет

Икофорномически
локапредмет

Икофорномически
локаприопредмет

Икофорномически
локатипопредмет

Икофорномически
локакопредмет

Икофорномически
интерпредмет

Икофорномически
интерприопредмет

Икофорномически
интертипопредмет

Икофорномически
интеркопредмет

Икофорномически
медипредмет

Икофорномически
медиприопредмет

Икофорномически
медитипопредмет

Икофорномически
медикопредмет

Икофорномически
екстерпредмет

Икофорномически
екстерприопредмет

Икофорномически
екстертипопредмет

Икофорномически
екстеркопредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локаприоикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа локаприоритетност

Органическо
ингредиентно
икофорномическо
разположение

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
локаприоритетност
(локаприоикофорномика)

Органическа ингредиентна
икофорномическа приоритетност
Приоикофорномика

Типоикофорномика

Коикофорномика

Локаикофорномика

Локаприоикофорномика

Локатипоикофорномика

Локакоикофорномика

Интерикофорномика

Интерприоикофорномика

Интертипоикофорномика

Интеркоикофорномика

Медиикофорномика

Медиприоикофорномика

Медитипоикофорномика

Медикоикофорномика

Екстерикофорномика

Екстерприоикофорномика

Екстертипоикофорномика

Екстеркоикофорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ЛОКАРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecofornomic locaresolventness) (същото като ингредиентна икофорномическа локалностна разрешителност и съкратено от ингредиентно
икофорномическо разположение и ингредиентна разрешаваща икофорномическа способност) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно
и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии
ингредиентно икофорномическо разположение и ингредиентна разрешаваща
икофорномическа способност и по този начин разграничава съвместно (1)
икономическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното пространство на икофорномиката и на
нейните разновидности и (2) степените на подробност в структурирането на
икофорномическите предмети и на техните разновидности. Затова едни от
нейните разновидности са ингредиентната икофорномическа позиразрешителност и ингредиентната икофорномическа дипразрешителност. Частен
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------случай на ингредиентната икофорномическа локаразрешителност е ингредиентната икономическа локаразрешителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа локаразрешителност към понятието за икофорномически локарезопредмет*
(ecofornomic locaresothing) (съкратено от локален разрешаващ икофорномически предмет – local resolving ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа локаразрешителност* (primary ingrediental
ecofornomic locaresolventness), която е комбинация от първичното ингредиентно икофорномическо разположение* (primary ingrediental ecofornomic
location) и първичната ингредиентна разрешаваща икофорномическа способност* (primary ingrediental resolving ecofornomic power)]. Икофорномическият локарезопредмет е общо понятие за икофорномическия позирезопредмет
и икофорномическия дипрезопредмет. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа локаразрешителност към понятието за локарезоикофорномика* (locaresoecofornomy) (съкратено от локална
разрешаваща икофорномика – local resolving ecofornomy) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата
ингредиентна икофорномическа локаразрешителност* (organic ingrediental
ecofornomic locaresolventness), която е комбинация от органическото ингредиентно икофорномическо разположение* (organic ingrediental ecofornomic
location) и органическата ингредиентна разрешаваща икофорномическа
способност* (organic ingrediental resolving ecofornomic power)]. Локарезоикофорномиката е общо понятие за позирезоикофорномиката и дипрезоикофорномиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икофорномическия локарезопредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа локаразрешителност

Първично ингредиентно
икофорномическо разположение

Първична
ингредиентна
икофорномическа
локаразрешителност
(икофорномически
локарезопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща икофорномическа
способност

Икофорномически
резопредмет

Икофорномически
тенпредмет

Икофорномически
ексопредмет

Икофорномически
локапредмет

Икофорномически
локарезопредмет

Икофорномически
локатенпредмет

Икофорномически
локаексопредмет

Икофорномически
интерпредмет

Икофорномически
интеррезопредмет

Икофорномически
интертенпредмет

Икофорномически
интерексопредмет

Икофорномически
медипредмет

Икофорномически
медирезопредмет

Икофорномически
медитенпредмет

Икофорномически
медиексопредмет

Икофорномически
екстерпредмет

Икофорномически
екстеррезопредмет

Икофорномически
екстертенпредмет

Икофорномически
екстерексопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локарезоикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа локаразрешителност

Органическо ингредиентно
икофорномическо
разположение

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
локаразрешителност
(локарезоикофорномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща икофорномическа
способност
Резоикофорномика

Теникофорномика

Ексоикофорномика

Локаикофорномика

Локарезоикофорномика

Локатеникофорномика

Локаексоикофорномика

Интерикофорномика

Интеррезоикофорномика

Интертеникофорномика

Интерексоикофорномика

Медиикофорномика

Медирезоикофорномика

Медитеникофорномика

Медиексоикофорномика

Екстерикофорномика

Екстеррезоикофорномика

Екстертеникофорномика

Екстерексоикофорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ЛОКАЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecofornomic locasensitivity) (същото като ингредиентна икофорномическа локалностна чувствителност и съкратено от ингредиентно
икофорномическо разположение и ингредиентна структурна икофорномическа чувствителност) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентно икофорномическо разположение и ингредиентна структурна икофорномическа чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1) икофорномическите предмети според мястото, което заемат във
взаимоотношението между вътрешното и външното пространство на икофорномиката и на нейните разновидности и (2) степените на структурната чувст84
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вителност на икофорномическите предмети към външните въздействия. Затова едни от нейните разновидности са ингредиентната икофорномическа позичувствителност и ингредиентната икофорномическа дипчувствителност.
Частен случай на ингредиентната икофорномическа локачувствителност е
ингредиентната икономическа локачувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа локачувствителност към понятието за икофорномически локасенсипредмет*
(ecofornomic locasensithing) (съкратено от локален сенситивностен икофорномически предмет – local sensitivitical ecofornomic thing) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа локачувствителност* (primary ingrediental
ecofornomic locasensitivity), която е комбинация от първичното ингредиентно
структурна икофорномическо разположение* (primary ingrediental structural
ecofornomic location) и първичната ингредиентна икофорномическа чувствителност* (primary ingrediental ecofornomic sensitivity)]. Икофорномическият
локасенсипредмет е общо понятие за икофорномическия позисенсипредмет и
икофорномическия дипсенсипредмет. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа локачувствителност към понятието за локасенсиикофорномика* (locasensiecofornomy) (съкратено от локална
сенситивностна икофорномика – local sensitivitical ecofornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа локачувствителност* (organic
ingrediental ecofornomic locasensitivity), която е комбинация от органическото
ингредиентно икофорномическо разположение* (organic ingrediental
ecofornomic location) и органическата ингредиентна структурна икофорномическа чувствителност* (organic ingrediental structural ecofornomic
sensitivity)]. Локасенсиикофорномиката е общо понятие за позисенсиикофорномиката и дипсенсиикофорномиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икофорномическия локасенсипредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа локачувствителност

Първично ингредиентно
икофорномическо разположение

Първична
ингредиентна
икофорномическа
локачувствителност
(икофорномически
локасенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икофорномическа чувствителност

Икофорномически
сенсипредмет

Икофорномически
фундпредмет

Икофорномически
конструпредмет

Икофорномически
локапредмет

Икофорномически
локасенсипредмет

Икофорномически
локафундпредмет

Икофорномически
локаконструпредмет

Икофорномически
интерпредмет

Икофорномически
интерсенсипредмет

Икофорномически
интерфундпредмет

Икофорномически
интерконструпредмет

Икофорномически
медипредмет

Икофорномически
медисенсипредмет

Икофорномически
медифундпредмет

Икофорномически
медиконструпредмет

Икофорномически
екстерпредмет

Икофорномически
екстерсенсипредмет

Икофорномически
екстерфундпредмет

Икофорномически
екстерконструпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локасенсиикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа локачувствителност

Органическо ингредиентно
икофорномическо
разположение

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
локачувствителност
(локасенсиикофорномика)

Органическа ингредиентна структурна
икофорномическа чувствителност
Сенсиикофорномика

Фундикофорномика

Конструикофорномика

Локаикофорномика

Локасенсиикофорномика

Локафундикофорномика

Локаконструикофорномика

Интерикофорномика

Интерсенсиикофорномика

Интерфундикофорномика

Интерконструикофорномика

Медиикофорномика

Медисенсиикофорномика

Медифундикофорномика

Медиконструикофорномика

Екстерикофорномика

Екстерсенсиикофорномика

Екстерфундикофорномика

Екстерконструикофорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ* (ingrediental
ecofornomic generalizedness) (навсякъде икофорномика се подразбира като
икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е
валидно и за техните производни) (*) – ингредиентен икофорномически критерий от голяма степен на общност, при която икофорномическите предмети (в т.ч. и икофорномическите обекти, икофорномическите системи,
икофорномическите ингредиенти и т.н.) се класифицират съобразно с полето (схващано интуитивно) на тяхното конституиране, съществуване и действие във икофорномическото пространство* (ecofornomic space). На ингредиентната икофорномическа обобщеност отговаря понятието за обобщен икофорномически предмет* (generalized ecofornomic thing) [същото като икофорномически обопредмет* (ecofornomic gething)]. Ингредиентната икофор87
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа обобщеност е общо понятие на съвкупност от изходни и комбинирани ингредиентни икофорномически критерии, представени по-долу.
Изходни ингредиентни икофорномически критерии
Към изходните ингредиентни икофорномически критерии на ингредиентната икофорномическа обобщеност (имащи качеството на първични ингредиентни икофорномически критерии) се числят (1) ингредиентната икофорномическа субстанциалност* (ingrediental ecofornomic substantiality), (2) ингредиентната субстанциална икофорномическа обхватност* (ingrediental substantial ecofornomic rangeness), (3) ингредиентната икофорномическа общностност* (ingrediental ecofornomic combinatonarity), (4) ингредиентната общностна икофорномическа обхватност* (ingrediental communitical ecofornomic
rangeness), (5) ингредиентната икофорномическа равнищност* (ingrediental
ecofornomic levelness), (6) ингредиентната икофорномическа обхватност*
(ingrediental ecofornomic rangeness).
I. Ингредиентната икофорномическа субстанциалност* (ingrediental
ecofornomic substantiality) е ингредиентен икофорномически критерий, по силата на който субстанциално-дефинираният общностен икофорномически
предмет (в т.ч. и икофорномическия обект, икофорномическата система, икофорномическия ингредиент и т.н.), наречен (1) субстанциалностен икофорномически предмет* (substantialitical ecofornomic thing) [същото като икофорномически субстопредмет* (ecofornomic substothing)] се класифицира на:
(2) агрегатен икофорномически предмет* (aggregate ecofornomic thing) [същото като икофорномически агрепредмет* (ecofornomic aggrething)] – когато
той се разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите го понискообхватни частични или единични субстанциално-дефинирани общностни
икофорномически предмети, все едно че е един единствен и отделен икофорномически предмет (агрегатният икофорномически предмет е сумата от претеглените съответни му разноименни (разнородни) икофорномически предмети на съставящите агрегатния предмет по-нискообхватни субстанциалнодефинирани икофорномически предмети, като разнородните икофорномически предмети са представени в множествения икофорномически предмет); (3)
множествен икофорномически предмет* (plural ecofornomic thing) [същото
като икофорномически плупредмет* (ecofornomic pluthing)] – когато той се
разглежда като като икофорномическо множество* (ecofornomic set) от съставящите го по-нискообхватни частични и единични икофорномически пред88
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мети. Тази класификация е резултат от първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа субстанциалност, т.е. на първичната ингредиентна икофорномическа субстанциалност* (primary ingrediental ecofornomic
substantiality).
На субстанциалностния, агрегатния и множествения икофорномически
предмет съответстват органическите понятия за (1) субстанциалностна
икофорномика* (substantialitical ecofornomy) [същото като субстоикофорномика* (substoecofornomy)], (2) агрегатна икофорномика* (aggregate
ecofornomiy) [същото като агреикофорномика* (aggreecofornomy)] и (3) множествена икофорномика* (plural ecofornomy) [същото като плуикофорномика* (pluecofornomy)]. Тази класификация е резултат от органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа субстанциалност, т.е. на органическата ингредиентна икофорномическа субстанциалност* (organic ingrediental ecofornomic substantiality).
Според първичната интерпретация на ингредиентната субстанциална
икофорномическа обхватност разновидности на агрегатния икофорномически
предмет са агрегатният всеобщ икофорномически предмет* (aggregate
general ecofornomic thing) [същото като икофорномически агредженипредмет* (ecofornomic aggregenithing)], агрегатният разнороден икофорномически предмет* (aggregate heterogeneous ecofornomic thing) [същото като
икофорномически агрехетеропредмет* (ecofornomic aggreheterothing)] и агрегатният еднороден икофорномически предмет* (aggregate homogeneous
ecofornomic thing) [същото като икофорномически агрехомопредмет*
(ecofornomic aggrehomothing)]. Съответно според същия критерий разновидности на множествения икофорномическа предмет са множественият
всеобщ икофорномически предмет* (plural general ecofornomic thing) [същото като икофорномически плудженипредмет* (ecofornomic plugenithing)],
множественият
разнороден
икофорномически
предмет*
(plural
heterogeneous ecofornomic thing) [същото като икофорномически плухетеропредмет* (ecofornomic pluheterothing)] и множественият еднороден икофорномически предмет* (plural homogeneous ecofornomic thing) [същото като
икофорномически плухомопредмет* (ecofornomic pluhomothing)]. Агрегатният и множественият еднороден икофорномически предмет са идентични с понятието за еднороден икофорномически предмет.
При органическата интерпретация на горните позиции съответстват
следните понятия. Според ингредиентната субстанциална икофорномическа
обхватност разновидности на агрегатната икофорномика са агрегатната
89
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------всеобща икофорномика* (aggregate general ecofornomy) [същото като агреджениикофорномика* (aggregeniecofornomy)], агрегатната разнородна
икофорномика* (aggregate heterogeneous ecofornomy) [същото като агрехетероикофорномика* (aggreheteroecofornomy)] и агрегатната еднородна икофорномика* (aggregate homogeneous ecofornomy) [същото като агрехомоикофорномика* (aggrehomoecofornomy)]. Съответно според същия критерий разновидности на множествения икофорномика са множествената всеобща
икофорномика* (plural general ecofornomy)[същото като плуджениикофорномика* (plugeniecofornomy)], множествената разнородена икофорномика*
(plural heterogeneous ecofornomy) [същото като плухетероикофорномика*
(pluheteroecofornomy)] и множествената еднородна икофорномика* (plural
homogeneous
ecofornomy)
[същото
като
плухомоикофорномика*
(pluhomoecofornomy). Агрегатната и множествената еднородна икофорномика
са идентични с понятието за еднородна икофорномика.
II. Ингредиентната субстанциална икофорномическа обхватност*
(ingrediental substantial ecofornomic rangeness) (тя е един от критериите на ингредиентната икофорномическа класифицируемост) е ингредиентен икофорномически критерий, по силата на който икофорномическите предмети
(в т.ч. и икофорномическите обекти, икофорномическите системи, икофорномическитеингредиенти и т.н.) се класифицират в зависимост от това на какъв
субстанциален обхват те съответстват. Този критерий предполага, че икофорномическите предмети от по-широкия субстанциален обхват на обобщеност са множество от съответствуващите икофорномическите предмети от потесния обхват на обобщеност (за разлика от ингредиентната икофорномическа равнищност, където икофорномическите предмети от по-горно равнище на
обобщеност са суми от съответствуващите им по качество икофорномически
предмети от по-ниско равнище на обобщеност). Ингредиентната субстанциална икофорномическа обхватност се означава още като ингредиентна икофорномическа консистентност* (ingrediental ecofornomic consistentness).
Общото субстанциално понятие за ингредиентната субстанциална икофорномическа обхватност е (1) консистентностният икофорномически
предмет* (consistentness ecofornomic thing) [същото като икофорномически
консипредмет* (ecofornomic consithing)]. Според нея разновидности на икофорномическия консипредмет са: (2) еднороден икофорномически предмет*
(homogeneous ecofornomic thing) [същото като икофорномически хомопредмет* (ecofornomic homothing)] – когато той се състои от едносубстанциал90
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ни (еднородни) икофорномически предмети (например от икофорномически
продукти или производствени икофорномически фактори от определен вид) в
даден общностен обхват; (3) разнороден икофорномически предмет*
(heterogeneous ecofornomic thing) [същото като икофорномически хетеропредмет* (ecofornomic heterothing)] – когато той се състои от неедносубстанциални (нееднородни) икофорномически предмети в даден общностен обхват; (4)
всеобщ икофорномически предмет* (general ecofornomic thing) [същото като
икофорномически дженипредмет* (ecofornomic genithing)] – когато той се
състои от всички неедносубстанциални (нееднородни) икофорномически
предмети в даден общностен обхват. В случай че всички икофорномически
предмети в дадена икофорномическа област са едносубстанциални (еднородни) [т.е. че няма неедносубстанциални (нееднородни) икофорномически
предмети], тогава е налице частен случай, при който еднородният, разнородният и всеобщият икофорномически предмет се покриват (са идентични).
Тази класификация е резултат от първичното прилагане на ингредиентната
субстанциална икофорномическа обхватност, т.е. на първичната ингредиентна субстанциална икофорномическа обхватност* (primary ingrediental
substantial ecofornomic rangeness). Вж. ингредиентна икофорномическа обхватност.
На консистентностия, еднородния, разнородния и всеобщия икофорномически предмет съответстват органическите понятия за (1) консистентностна икофорномика* (consistentness ecofornomy) [същото като консиикофорномика* (consiecofornomy)], (2) еднородна икофорномика* (homogeneous
ecofornomiy) [същото като хомоикофорномика* (homoecofornomy)], (3) разнородна икофорномика* (heterogeneous ecofornomiy) [същото като хетероикофорномика* (heteroecofornomy)] и (4) всеобща икофорномика* (general
ecofornomy) [същото като джениикофорномика* (geniecofornomy)]. Тази класификация е резултат от органическото прилагане на ингредиентната субстанциална икофорномическа обхватност, т.е. на органическата ингредиентна субстанциална икофорномическа обхватност* (organic ingrediental
substantial ecofornomic rangeness). Вж. ингредиентна икофорномическа обхватност.
III. Ингредиентната икофорномическа общностност* (ingrediental
ecofornomic combinationarity) е ингредиентен икофорномически критерий, по
силата на който институционално-дефинираният общностен икофорномически
предмет (в т.ч. и икофорномическия обект, икофорномическата система, ико91
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------форномическия ингредиент и т.н.), наречен (1) комбинаторностен икофорномически предмет* (combinatonaritic ecofornomic thing) [същото като икофорномически комбипредмет* (ecofornomic combithing)], се класифицира на:
(2) съвкупен икофорномически предмет* (joint ecofornomic thing) [същото
като икофорномически джоинтпредмет* (ecofornomic jointthing)] – когато
той се разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите го понискообхватни групови или отделни институционално-дефинирани икофорномически предмети, все едно че е един единствен и отделен икофорномически предмет (където отделните икофорномически предмети на съвкупния икофорномически предмет са суми от съответните им едноименни (еднородни)
икофорномически предмети на съставящите го по-нискообхватни институционално-дефинирани икофорномически предмети, като последните са представени в съвкупностния икофорномически предмет); (3) съвкупностен икофорномически предмет* (totalitic ecofornomic thing) [същото като икофорномически тотипредмет* (ecofornomic totithing)] – когато той се разглежда като
като съвкупност от съставящите я по-нискообхватни групови и отделни икофорномически предмети. Тази класификация е резултат от първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа общностност, т.е. на първичната ингредиентна икофорномическа общностност* (primary ingrediental
ecofornomic combinatonarity).
На общностностния, съвкупния и съвкупностния икофорномически предмет съответстват органическите понятия за (1) комбинаторностна икофорномика* (combinatonaritic ecofornomy) [същото като комбиикофорномика*
(combiecofornomy)], (2) съвкупна икофорномика* (joint ecofornomy) [същото
като джоинтикофорномика* (jointecofornomy)] и (3) съвкупностна икофорномика* (totalitic ecofornomy) [същото като тотиикофорномика*
(totiecofornomy)]. Тази класификация е резултат от органическото прилагане
на ингредиентната икофорномическа общностност, т.е. на органическата
ингредиентна икофорномическа общностност* (organic ingrediental
ecofornomic combinationarity).
Според първичната интерпретация на ингредиентната общностна
икофорномическа обхватност субстанциални разновидности на съвкупния
икофорномически предмет са: (1) съвкупният обществен икофорномически
предмет* (joint social ecofornomic thing) [същото като икофорномически
джоинтсоципредмет* (ecofornomic jointsocithing)], (2) съвкупният секторен икофорномически предмет* (joint sectoral ecofornomic thing) [същото като икофорномически джоинтсектипредмет* (ecofornomic jointsectithing)] и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) съвкупният отделен икофорномически предмет* (joint single
ecofornomic thing) [същото като икофорномически джоинтсингълпредмет*
(ecofornomic jointsinglething)] {в т.ч. (а) съвкупен индивидуален икофорномически предмет* (joint individual ecofornomic thing) [същото като икофорномически джоинтиндипредмет* (ecofornomic jointindithing)], (б) съвкупен фирмен икофорномически предмет* (joint firm ecofornomic thing) [същото като
икофорномически джоинтфирмпредмет* (ecofornomic jointfirmthing)] и (в)
съвкупен отраслови икофорномически предмет* (joint bransh ecofornomic
thing) [същото като икофорномически джоинтбраншпредмет* (ecofornomic
jointbranshthing)]}.
Съответно според същия критерий субстанциални разновидности на съвкупностния икофорномически предмет са (1) съвкупностният обществен
икофорномически предмет* (totalitic social ecofornomic thing) [същото като
икофорномически тотисоципредмет* (ecofornomic totisocithing)], (2) съвкупностният секторен икофорномически предмет* (totalitic sectoral
ecofornomic thing) [същото като икофорномически тотисектипредмет*
(ecofornomic totisectithing)] и (3) съвкупностният отделен икофорномически
предмет* (totalitic single ecofornomic thing) [същото като икофорномически
тотитсингълпредмет* (ecofornomic totisinglething)] {в т.ч. (а) съвкупностен
индивидуален икофорномически предмет* (totalitic individual ecofornomic
thing) [същото като икофорномически тотииндипредмет* (ecofornomic totiindithing)], (б) съвкупностен фирмен икофорномически предмет* (totalitic
firm ecofornomic thing) [същото като икофорномически тотифирмпредмет*
(ecofornomic totifirmthing)] и (в) съвкупностен отраслови икофорномически
предмет* (totalitic bransh ecofornomic thing) [същото като икофорномически
тотибраншпредмет* (ecofornomic totibranshthing)}. Съвкупният и съвкупностният отделен икофорномически предмет са идентични с понятието за отделен икофорномически предмет.
При органическата интерпретация на горните позиции съответстват
следните понятия. Според ингредиентната общностна икофорномическа обхватност разновидности на съвкупната икофорномика са (1) съвкупната обществена икофорномика* (joint social ecofornomy) [същото като джоинтсоциикофорномика* (jointsociecofornomy)], (2) съвкупната секторна икофорномика* (joint sectoral ecofornomy) [същото като джоинтсектиикофорномика* (jointsectiecofornomy)] и (3) съвкупната отделна икофорномика* (joint
single
ecofornomy)
[същото
като
джоинтсингъликофорномика*
(jointsingleecofornomy)] {в т.ч. (а) съвкупна индивидуална икофорномика*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(joint individual ecofornomy) [същото като джоинтиндиикофорномика*
(jointindiecofornomy)], (б) съвкупна фирмена икофорномика* (joint firm
ecofornomic
thing)
[същото
като
джоинтфирмикофорномика*
(jointfirmecofornomy)] и (в) съвкупна отраслова икофорномика* (joint bransh
ecofornomy)
[същото
като
джоинтбраншикофорномика*
(jointbranshecofornomy)]}.
Съответно според същия критерий органически разновидности на съвкупностната икофорномика са (1) съвкупностната обществена икофорномика* (totalitic social ecofornomy) [същото като тотисоциикофорномика*
(totisociecofornomy)], (2) съвкупностната секторна икофорномика* (totalitic
sectoral
ecofornomy)
[същото
като
тотисектиикофорномика*
(totisectiecofornomy)] и (3) съвкупностната отделна икофорномика* (totalitic
single
ecofornomy)
[същото
като
тотисингъликофорномика*
(totisingleecofornomy)] {в т.ч. (а) съвкупностна индивидуална икофорномика* (totalitic individual ecofornomy) [същото като тотииндиикофорномика*
(totiindiecofornomy)], (б) съвкупностна фирмена икофорномика* (totalitic
firm
ecofornomy)
[същото
като
тотифирмикофорномика*
(totifirmecofornomy)] и (в) съвкупностна отраслова икофорномика* (totalitic
bransh
ecofornomy)
[същото
като
тотибраншикофорномика*
(totibranshecofornomy)]}. Съвкупната и съвкупностната отделна икофорномика
са идентични с понятието за отделна икофорномика.
IV. Ингредиентната общностна икофорномическа обхватност*
(ingrediental communitical ecofornomic rangeness) (тя е един от критериите на
ингредиентната икофорномическа класифицируемост) е ингредиентен
икофорномически критерий, по силата на който икофорномическите предмети (в т.ч. и икофорномическите обекти, икофорномическите системи, икофорномическите ингредиенти и т.н.) се класифицират в зависимост от това на
какъв общностен обхват на икофорномическата организация на общественото
производство те съответстват. Този критерий предполага, че икофорномическите предмети от по-широкия общностен обхват на обобщеност са множество
от съответствуващите им икофорномически предмети от по-тесния обхват на
обобщеност (за разлика от ингредиентната икофорномическа равнищност,
където икофорномическите предмети от по-горно равнище на обобщеност са
суми от съответствуващите им по качество икофорномически предмети от пониско равнище на обобщеност).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Общото субстанциално понятие за ингредиентната общностна икофорномическа обхватност е (1) общностностният икофорномически предмет*
(communiticalitic ecofornomic thing) [същото като икофорномически комунипредмет* (ecofornomic communithing)]. Според ингредиентната общностна
икофорномическа обхватност се разгрничават: (2) отделен икофорномически
предмет (single ecofornomic thing) [същото като икофорномически сингълпредмет* (ecofornomic siglething)] (негова разновидност е отделният възпроизводствен икофорномически предмет) {в т.ч. (а) индивидуален икофорномически предмет (individual ecofornomic thing) [същото като икофорномически индипредмет* (ecofornomic indithing)] (негова разновидност е индивидуалният възпроизводствен икофорномически предмет), (б) фирмен икофорномически предмет (firm ecofornomic thing) [същото като икофорномически фирмпредмет* (ecofornomic firmthing)] (негова разновидност е фирменият възпроизводствен икофорномически предмет), (в) институционалнодефиниран отраслови икофорномически предмет (bransh ecofornomic thing)
[същото като икофорномически браншпредмет* (ecofornomic branshthing)]
(негова разновидност е отрасловият възпроизводствен икофорномически
предмет) и други}; (3) секторен икофорномически предмет (sectoral
ecofornomic thing) [същото като икофорномически сектипредмет*
(ecofornomic sectithing)] (негова разновидност е секторният възпроизводствен икофорномически предмет), към която се числят комплексният икофорномически предмет (комплекс от фирмени икономически предмети) и
други от този род; (4) обществен икофорномически предмет (social
ecofornomic thing) [същото като икофорномически соципредмет*
(ecofornomic socithing)] (негова разновидност е общественият възпроизводствен икофорномически предмет) – на обществото като цяло, и т.н. (вж. общностно-стратифицирана икофорномика и ингредиентна икофорномическа
обхватност). В това си качество отделният икофорномически предмет, секторният икофорномически предмет и общественият икофорномически предмет
са общностни икофорномически предмети. Тази класификация е резултат от
първичното прилагане на ингредиентната общностна икофорномическа обхватност, т.е. на първичната ингредиентна общностна икофорномическа
обхватност* (primary ingrediental communitical ecofornomic rangeness).
На общностностния, отделния, секторния и обществения икофорномически предмет съответстват органическите понятия за (1) общностностна икофорномика* (communiticalitic ecofornomy) [същото като комуниикофорномика* (communiecofornomy)], (2) отделна икофорномика* (single ecofornomy)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[същото като сингъликофорномика* (singleecofornomy)] {в т.ч. (а) индивидуална икофорномика* (individual ecofornomy) [същото като индиикофорномика* (indiecofornomy)], (б) фирмена икофорномика* (firm ecofornomy) [същото
като фирмикофорномика* (firmecofornomy)], (в) отраслова икофорномика*
(bransh ecofornomy) [същото като браншикофорномика* (branshecofornomy)]
и други}, (3) секторна икофорномика* (sectoral ecofornomy) [същото като
сектиикофорномика* (sectiecofornomy)] и (4) обществена икофорномика*
(social ecofornomy) [същото като социикофорномика* (sociecofornomy)]. Тази
класификация е резултат от органическото прилагане на ингредиентната
общностна икофорномическа обхватност, т.е. на органическата ингредиентна общностна икофорномическа обхватност* (organic ingrediental
communitical ecofornomic rangeness).
Когато при първичната интерпретация на към отделния икофорномически предмет се приложи критерият на ингредиентната същностна икофорномическа стратификационност, се конституират феноменeн отделен икофорномически предмет* (phenomenal single ecofornomic thing) {в т.ч. феноменeн индивидуален икофорномически предмет* (phenomenal individual
ecofornomic thing), феноменeн фирмен икофорномически предмет*
(phenomenal firm ecofornomic thing) и феноменeн отраслови икофорномически предмет* (phenomenal bransh ecofornomic thing)} и същностен отделен
икофорномически предмет* (essential single ecofornomic thing) {в т.ч. същностен индивидуален икофорномически предмет* (essential individual
ecofornomic thing), същностен фирмен икофорномически предмет* (essential
firm ecofornomic thing) и същностен отраслови икофорномически предмет*
(essential bransh ecofornomic thing)}. Ако същият критерий се приложи към
секторния икофорномически предмет, се конституират феноменен секторен
икофорномически предмет* (phenomenal sectoral ecofornomic thing) и същностен секторен икофорномически предмет* (essential sectoral ecofornomic
thing), и ако се приложи към обществения икофорномически предмет – феноменен обществена икофорномически предмет* (phenomenal social
ecofornomic thing) и същностен обществена икофорномически предмет*
(essential social ecofornomic thing).
Когато към отделния икофорномически предмет се приложи критерият на
ингредиентната икофорномическа изразимост, се конституират ценностен
отделен икофорномически предмет* (worthy single ecofornomic thing), специфичен отделен икофорномически предмет* (specific single ecofornomic
thing), трудово-изразен отделен икофорномически предмет* (labourly96
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------expressed single ecofornomic thing), парично-изразен отделен икофорномически предмет* (monetarly-expressed single ecofornomic thing) и т.н. Когато
същият критерий се приложи към секторния икофорномически предмет, се
конституират ценностен секторен икофорномически предмет* (worthy
sectoral ecofornomic thing), специфичен секторен икофорномически предмет* (specific sectoral ecofornomic thing), трудово-изразен секторен икофорномически предмет* (labourly-expressed sectoral ecofornomic thing), паричноизразен секторен икофорномически предмет* (monetarly-expressed sectoral
ecofornomic thing) и т.н. Ако същият критерий се приложи към обществения
икофорномически предмет, се конституират ценностен обществен икофорномически предмет* (worthy social ecofornomic thing), специфичен обществен икофорномически предмет (specific social ecofornomic thing), трудовоизразен обществен икофорномически предмет* (labourly-expressed social
ecofornomic thing), парично-изарезен обществен икофорномически предмет* (monetarly-expressed social ecofornomic thing) и т.н.
V. Ингредиентната икофорномическа равнищност* (ingrediental
ecofornomic levelness) (тя е един от критериите на ингредиентната икофорномическа класифицируемост) е ингредиентен икофорномически критерий
за класифициране на икофорномическите предмети (в т.ч. и икофорномическите обекти, икофорномическите системи, икофорномическите ингредиенти и т.н.) в зависимост от това на кое равнище на обобщеност на икофорномическата организация на общественото производство те са предметно отражение. Този критерий предполага, че икофорномическите предмети от погорно равнище на обобщеност са суми от съответствуващите им по качество
ингредиенти на икофорномическите предмети от по-ниско равнище на обобщеност (за разлика от ингредиентната икофорномическа обхватност, където
икофорномическите предмети от по-широкия общностен обхват на обобщеност са множество от съответствуващите икофорномически предмети от потесния обхват на обобщеност).
Общото субстанциално понятие за ингредиентната икофорномическа
равнищност е (1) равнищностният икофорномически предмет* (levelness
ecofornomic thing) [същото като икофорномически левелпредмет*
(ecofornomic levelthing)]. Според ингредиентната икофорномическа равнищност се разгрничават: (2) микроикофорномически предмет (microecofornomic
thing) [същото като икофорномически микропредмет* (ecofornomic
microthing)]; (3) мезоикофорномически предмет (mesoecofornomic thing) [съ97
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------щото като икофорномически мезопредмет* (ecofornomic mesothing)]; (4)
макроикофорномически предмет (macroecofornomic thing) [същото като
икофорномически макропредмет* (ecofornomic microthing)]. Към тази класификация се причислява и понятието за (5) мегаикофорномически предмет
(megaecofornomic thing) [същото като икофорномически мегапредмет*
(ecofornomic megathing)]. Тази класификация е резултат от първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа равнищност, т.е. на първичната ингредиентна икофорномическа равнищност* (primary ingrediental
ecofornomic levelness).
На микроикономическия, мезоикономическия, макроикономическия и мегаикономическия икофорномически предмет съответстват органическите понятия за (1) равнищностна икофорномика* (levelness ecofornomy) [същото
като левеликофорномика* (levelecofornomy)], (2) микроикофорномика* (microecofornomy), (3) мезоикофорномика* (mesoecofornomy), (4) макроикофорномика* (macroecofornomy) и (4) мегаикофорномика* (megaecofornomy)
(последната се отнася за регионалната икофорномика и световната икофорномика). Тази класификация е резултат от органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа равнищност, т.е. на органическата ингредиентна икофорномическа равнищност* (organic ingrediental ecofornomic
levelness).
Когато при първичната интерпретация към микроикофорномическия
предмет се приложи критерият на ингредиентната същностна икофорномическа стратификационност, се конституират феноменен микроикофорномически предмет* (phenomenal microecofornomic thing) и същностен микроикофорномически предмет* (essential microecofornomic thing). Ако същият
критерий се приложи към мезоикофорномическия предмет, се конституират
феноменен мезоикофорномически предмет* (phenomenal mesoecofornomic
thing)
и
същностен
мезоикофорномически
предмет*
(essential
mesoecofornomic thing), и ако се приложи към макроикофорномическия предмет – феноменен макроикофорномически предмет* (phenomenal
macroecofornomic thing) и същностен макроикофорномически предмет*
(essential macroecofornomic thing).
Когато към микроикофорномическия предмет се приложи критерият на
ингредиентната икофорномическа изразимост, се конституират ценностен
микроикофорномически предмет* (worthy microecofornomic thing), специфичен микроикофорномически предмет* (specific microecofornomic thing), трудово-изразен
микроикофорномически
предмет*
(labourly-expressed
98
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------microecofornomic thing), парично-изразен микроикофорномически предмет*
(monetarly-expressed microecofornomic thing) и т.н. Когато същият критерий се
приложи към мезоикофорномическия предмет, се конституират ценностен
мезоикофорномически предмет* (worthy mesoecofornomic thing), специфичен мезоикофорномически предмет* (specific mesoecofornomic thing), трудово-изразен
мезоикофорномически
предмет*
(labourly-expressed
mesoecofornomic thing), парично-изразен мезоикофорномически предмет*
(monetarly-expressed mesoecofornomic thing) и т.н. Ако същият критерий се
приложи към микроикофорномическия предмет, се конституират ценностен
макроикофорномически предмет* (worthy macroecofornomic thing), специфичен макроикофорномически предмет* (specific macroecofornomic thing),
трудово-изразен макроикофорномически предмет* (labourly-expressed
macroecofornomic thing), парично-изразен макроикофорномически предмет*
(monetarly-expressed macroecofornomic thing) и т.н.
Ако при органическа интерпретация към микроикофорномиката се приложи критерият на ингредиентната същностна икофорномическа стратификационност, се конституират феноменна микроикофорномика* (phenomenal
microecofornomy)
и
същностна
микроикофорномика*
(essential
microecofornomy). Ако същият критерий се приложи към мезоикофорномиката, се конституират феноменна мезоикофорномика* (phenomenal
mesoecofornomy)
и
същностна
мезоикофорномика*
(essential
mesoecofornomy), и ако се приложи към макроикофорномиката – феноменна
макроикофорномика* (phenomenal macroecofornomy) и същностна макроикофорномика* (essential macroecofornomy).
Ако при органическа интерпретация към микроикофорномиката се приложи критерият на ингредиентната икофорномическа изразимост, се конституират ценностна микроикофорномика* (worthy microecofornomy), специфична микроикофорномика* (specific microecofornomy), трудово-изразена
микроикофорномика* (labourly-expressed microecofornomy), паричноизразена микроикофорномика* (monetarly-expressed microecofornomy) и т.н.
Когато същият критерий се приложи към мезоикофорномиката, се конституират ценностна мезоикофорномика* (worthy mesoecofornomy), специфична
мезоикофорномика* (specific mesoecofornomy), трудово-изразена мезоикофорномика* (labourly-expressed mesoecofornomy), парично-изразена мезоикофорномика* (monetarly-expressed mesoecofornomy) и т.н. Ако същият критерий се приложи към микроикофорномиката, се конституират ценностна макроикофорномика* (worthy macroecofornomy), специфична макроикофорно99
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мика* (specific macroecofornomy), трудово-изразена макроикофорномика*
(labourly-expressed macroecofornomy), парично-изразена макроикофорномика* (monetarly-expressed macroecofornomy) и т.н.
VI. Към изходните критерии се числи още и ингредиентната икофорномическа обхватност* (ingrediental ecofornomic rangeness). Представлява един
от критериите на ингредиентната икофорномическа класифицируемост. Тя
е общо понятие за ингредиентната общностна икофорномическа обхватност и ингредиентната субстанциална икофорномическа обхватнот, които
са нейни разновидности. Конституира се като ингредиентен икофорномически
критерий за класифициране на икофорномическите предмети в зависимост от
това съвместно на какъв институционален и субстанциален обхват те съответстват. Този критерий предполага, че икофорномическите предмети от поширокия институционален и субстанциален обхват на обобщеност са множество от съответствуващите икофорномически предмети от по-тесния обхват на
обобщеност (за разлика от ингредиентната икофорномическа равнищност,
където икофорномическите предмети от по-горно равнище на обобщеност са
суми от съответствуващите им по качество икофорномически предмети от пониско равнище на обобщеност).
Общото субстанциално понятие за ингредиентната икофорномическа обхватност е (1) обхватностният икофорномически предмет* (rangeness
ecofornomic thing) [същото като икофорномически рангпредмет*
(ecofornomic rangething)]. Според ингредиентната икофорномическа обхватност се разгрничават: (2) частен икофорномически предмет (particular
ecofornomic thing) [същото като икофорномически партипредмет*
(ecofornomic partithing)] – общо понятие за еднороден икофорномически предмет и отделен икофорномическ предмет с еднаква и еднородна качествена определеност (например икофорномически продукти или производствени икофорномически фактори от определен вид) в даден общностен обхват; (3) групов икофорномическ предмет (group ecofornomic thing) [същото като икофорномически групопредмет* (ecofornomic groupthing)] – общо понятие за
разнородeн икофорномически предмет и секторен икофорномически предмет с
нееднаква и нееднородна качествена определеност в даден общностен обхват;
(4) всеобхватен икофорномически предмет (comprehensive ecofornomic hing)
[същото като икофорномически компрепредмет* (ecofornomic comprething)]
– общо понятие за всеобщ икофорномическ и предмет и обществен икофорномическ и предмет, които са множество от всички нееднакви (неедноинститу100
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ционални или неедносубстанциални) икофорномически предмети в даден общностен обхват. Тази класификация е резултат от първичното прилагане на
ингредиентната икофорномическа обхватност, т.е. на първичната ингредиентна икофорномическа обхватност* (primary ingrediental ecofornomic
rangeness).
На обхватностния, частния, груповия и всеобхватния икофорномически
предмет съответстват органическите понятия за (1) обхватностна икофорномика* (rangeness ecofornomy) [същото като рангикофорномика*
(rangeecofornomy)], (2) частна икофорномика* (particular ecofornomy) [същото като партиикофорномика* (partiecofornomy)], (3) групова икофорномика*
(group ecofornomy) [същото като групоикофорномика* (groupecofornomy)] и
(4) всеобхватна сикофорномика* (comprehensive ecofornomy) [същото като
компреикофорномика* (compreecofornomy)]. Тази класификация е резултат от
органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа обхватност, т.е. на органическата ингредиентна икофорномическа обхватност*
(organic ingrediental ecofornomic rangeness).
Комбинирани ингредиентни икофорномически критерии
Комбинираните ингредиентни икофорномически критерии на ингредиентната икофорномическа обобщеност са различни комбинации от посочените
по-горе нейни изходни ингредиентни икофорномически критерии. Към тях се
числят (1) ингредиентната общностна икофорномическа съставност*
(ingrediental communitical ecofornomic compoundness), (2) ингредиентната
консистентна икофорномическа съставност* (ingrediental consistent
ecofornomic compoundness), (3) ингредиентната субстанциална икофорномическа съставност* (ingrediental substantial ecofornomic compoundness) (4)
ингредиентната
обхватностна
икофорномическа
съставност*
(ingrediental rangeness ecofornomic compoundness), (5) ингредиентната икофорномическа съставност* (ingrediental ecofornomic compoundness), (6) ингредиентната икофорномическа форматност* (ingrediental ecofornomic
formatness), (7) ингредиентната субстанциална икофорномическа форматност* (ingrediental substantial ecofornomic formatness), (8) ингредиентната общностна икофорномическа форматност* (ingrediental communitical
ecofornomic formatness), (9) ингредиентната общностно-равнищна икофорномическа съставност* (ingrediental communistically-levelic ecofornomic compoundness), (10) ингредиентната субстанциално-равнищна икофорномическа
съставност*
(ingrediental
substantially-levelic
ecofornomic
101
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------compoundness), (11) ингредиентната субстанциално-субстанциалностна
икофорномическа съставност* (ingrediental substantially-substantialitic
ecofornomic
compoundness),
(12)
ингредиентната
общностносубстанциалностна
икофорномическа
съставност*
(ingrediental
substantially-substantialitic ecofornomic compoundness).
I. Ингредиентната общностна икофорномическа съставност*
(ingrediental communitical ecofornomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна икофорномическа общностност, ингредиентна общностна икофорномическа обхватност и ингредиентна общностна икофорномическа композитност* (ingrediental communitical ecofornomic compositness) (икофорномическата общностност, общностната икофорномическа обхватност и общностната икофорномическа композитност са разновидности на общностната икофорномическа съставност). Понятията за икофорномически предмет (това се
отнася и за икофорномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната общностна икофорномическа съставност, са показани във фиг. 1. Това
е първично прилагане на ингредиентната общностна икофорномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна общностна икофорномическа
съставност* (primary ingrediental communitical ecofornomic compoundness).
Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна общностна икофорномическа съставност* (organic ingrediental
communitical ecofornomic compoundness), е показано във фиг. 2.
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Първична ингредиентна
икофорномическа общностност

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

Съвкупен икофорномичес
ски предмет

Съвкупен
отделен
икофорномически
предмет

Съвкупен
секторен
икофорномически
предмет

Съвкупен
обществен
икофорномически
предмет

Съвкупностен
икофорномичес
ски предмет

Съвкупностен отделен
икофорномически
предмет

Съвкупностен секторен икофорномиче
ски
предмет

Съвкупностен обществен икофорномически
предмет

Отделен
икофорномичесски предмет

Сектрен
икофорномичесски предмет

Обществен
икофорномичесски предмет

Първична
ингредиентна
общностна
икофорномическа
композитност

Първична ингредиентна общностна
икофорномическа обхватност

Фиг. 1. Първична ингредиентна общностна икофорномическа съставност
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Органическа ингредиентна
икофорномическа общностност

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

Съвкупна
икофорномика

Съвкупна
отделна
икофорномика

Съвкупна
секторна
икофорномика

Съвкупностна
икофорномика

Съвкупностна
отделна
икофорномика

Съвкупностна
секторна
икофорномика

Отделна
икофорно
мика

Секторна
икофорномика

Органическа
ингредиентна
общностна
икофорномическа
композитност

Съвкупна
обществена
икофорномика

Съвкупностна
обществена икофорномика

Обществена
икофорномика

Органическа ингредиентна общностна
икофорномическа обхватност

Фиг. 2. Органическа ингредиентна общностна икофорномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икофорномическа общностност и ингредиентната общностна икофорномическа обхватност, т.е. при първичната ингредиентна общностна икофорномическа композитност* (primary ingrediental communitical ecofornomic compositness), се
конституират:
(1) съвкупен отделен икофорномически предмет* (joint single
ecofornomic thing) [същото като икофорномически джоисингълпредмет*
(ecofornomic joisinglething)] {в т.ч. (а) съвкупен индивидуален икофорномически предмет* (joint individual ecofornomic thing) [същото като икофорномически джоинтиндипредмет* (ecofornomic jointindithing), (б) съвкупен фир104
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мен икофорномически предмет* (joint firm ecofornomic thing) [същото като
икофорномически джоинтфирмпредмет* (ecofornomic jointfirmthing) и (в)
съвкупен отраслови икофорномически предмет* (joint bransh ecofornomic
thing) [същото като икофорномически джоинтбраншпредмет* (ecofornomic
jointbranshthing)} и съвкупностен отделен икофорномически предмет* (totalitic single ecofornomic thing) [същото като икофорномически тотисингълпредмет* (ecofornomic totisinglething)] (те са същото като отделен икофорномически предмет) {в т.ч. (а) съвкупностен индивидуален икофорномически
предмет* (totalitic individual ecofornomic thing) [същото като икофорномически тотииндипредмет* (ecofornomic totiindithing), (б) съвкупностен фирмен
икофорномически предмет* (totalitic firm ecofornomic thing) [същото като
икофорномически тотифирмпредмет* (ecofornomic totifirmthing) и (в) съвкупностен отраслови икофорномически предмет* (totalitic bransh
ecofornomic thing) [същото като икофорномически тотибраншпредмет*
(ecofornomic totibranshthing)};
(2) съвкупен секторен икофорномически предмет* (joint sector
ecofornomic thing) [същото като икофорномически джоинтсектипредмет*
(ecofornomic jointsectithing)] и съвкупностен секторен икофорномически
предмет* (totalitic sector ecofornomic thing) [същото като икофорномически
тотисектипредмет* (ecofornomic totisectithing)];
(3) съвкупен обществен икофорномически предмет* (joint social
ecofornomic thing) [същото като икофорномически джоинтсоципредмет*
(ecofornomic jointsocithing)] и съвкупностен обществен икофорномически
предмет* (totalitic social ecofornomic thing) [същото като икофорномически
тотисоципредмет* (ecofornomic totisocithing)].
Тук всеки отделен икофорномически ингредиент на даден вид съвкупен
икофорномически предмет е равен на сумата на едноименните (еднородните)
му икофорномически ингредиенти на различните субстанциално-дефинирани
икофорномически предмети от същия вид съвкупностен икофорномически
предмет. Като икофорномически връзки в горепосочените икофорномически
предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: съвкупни отделни икофорномически ингредиенти* (joint single ecofornomic ingredients) и
съвкупностни отделни икофорномически ингредиенти* (totalitic single
ecofornomic ingredients), съвкупни секторни икофорномически ингредиенти*
(joint sector ecofornomic ingredients) и съвкупностни секторни икофорномически ингредиенти* (totalitic sector ecofornomic ingredients), съвкупни обществени икофорномически ингредиенти* (joint social ecofornomic ingredients) и
105
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупностни обществени икофорномически ингредиенти* (totalitic social
ecofornomic ingredients).
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната икофорномическа общностност и ингредиентната общностна икофорномическа обхватност, т.е. при органическата ингредиентна общностна икофорномическа
композитност* (organic ingrediental communitical ecofornomic compositness),
се конституират:
(1) съвкупна отделна икофорномика* (joint single ecofornomy) [същото
като джоинтсингъликофорномика* (jointsingleecofornomy)] {в т.ч. (а) съвкупна индивидуална икофорномика* (joint individual ecofornomy) [същото като джоинтиндиикофорномика* (jointindiecofornomy), (б) съвкупна фирмена
икофорномика* (joint firm ecofornomy) [същото като джоинтфирмикофорномика* (jointfirmecofornomy) и (в) съвкупна отраслова икофорномика*
(joint bransh ecofornomy) [същото като джоинтбраншикофорномика*
(jointbranshecofornomy)} и съвкупностна отделна икофорномика* (totalitic
single ecofornomy) [същото като тотисингъликофорномика* (totisingleecofornomy)] (те са същото като отделна икофорномика) {в т.ч. (а) съвкупностна
индивидуална икофорномика* (totalitic individual ecofornomy) [същото като
тотииндиикофорномика* (totiindiecofornomy), (б) съвкупностна фирмена
икофорномика* (totalitic firm ecofornomy) [същото като тотифирмикофорномика* (totifirmecofornomy) и (в) съвкупностна отраслова икофорномика*
(totalitic bransh ecofornomy) [същото като тотибраншикофорномика*
(ftotibranshecofornomy)};
(2) съвкупна секторна икофорномика* (joint sector ecofornomy) [същото
като джоинтсектиикофорномика* (jointsectiecofornomy)] и съвкупностна
секторна икофорномика* (totalitic sector ecofornomy) [същото като тотисектиикофорномика* (totisectiecofornomy)];
(3) съвкупна обществена икофорномика* (joint social ecofornomy) [същото като джоинтсоциикофорномика* (jointsociecofornomy)] и съвкупностна
обществена икофорномика* (totalitic social ecofornomy) [същото като тотисоциикофорномика* (totisociecofornomy)].
II. Ингредиентната консистентна икофорномическа съставност*
(ingrediental consistent ecofornomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна общностна икофорномическа обхватност, ингредиентна субстатциална икофорномическа обхватност и ингредиентна консистентна икофорномическа композитност* (ingrediental consistent ecofornomic compositness)
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(общностната икофорномическа обхватност, субстанциалната икофорномическа обхватност и консистентната икофорномическа композитност са разновидности на консистентната икофорномическа съставност). Понятията за икофорномически предмет (това се отнася и за икофорномическите ингредиенти),
които възникват при ингредиентната консистентна икофорномическа съставност, са показани във фиг. 3. Това е първично прилагане на ингредиентната
консистентна икофорномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна
консистентна икофорномическа съставност* (primary ingrediental consistent ecofornomic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна консистентна икофорномическа
съставност* (organic ingrediental consistent ecofornomic compoundness), е показано във фиг. 4.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Първична ингредиентна субстанциална
икофорномическа обхватност

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

Еднороден
икофорномически
предмет

Разнороден икофорномически
предмет

Всеобщ
икофорн
омически предмет

Първична
ингредиентна
консистентна
икофорномическа
композитност

Еднороден
отделен
икофорномически
предмет

Еднороден
секторен
икофорномически
предмет

Еднороден
обществен
икофорномически
предмет

Разнороден
отделен
икофорномически
предмет

Разнороден
секторен
икофорномически
предмет

Разнороден обществен икофорномически предмет

Всеобщ
отделен
икофорномически
предмет

Всеобщ
секторен
икофорномически
предмет

Всеобщ
обществен
икофорномически
предмет

Отделен
икофорномически предмет

Секторен
икофорномически предмет

Обществен икофорномически
предмет

Първична ингредиентна общностна
икофорномическа обхватност

Фиг. 3. Първична ингредиентна консистентна икофорномическа съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Органическа ингредиентна субстанциална
икофорномическа обхватност

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

Еднородна
икофорномика

Еднородна
отделна
икофорномика

Еднородна
секторна
икофорномика

Еднородна
обществена икофорномика

Разнородна
икофорномика

Разнородна отделна
икофорномика

Разнородна секторна
икофорномика

Разнородна обществена
икофорномика

Всеобща
икофорномика

Всеобща
отделна
икофорномика

Всеобща
секторна
икофорномика

Всеобща
обществена икофорномика

Отделна
икофорномика

Секторна
икофорномика

Обществена
икофорномика

Органическа
ингредиентна
консистентна
икофорномическа
композитност

Органическа ингредиентна общностна
икофорномическа обхватност

Фиг. 4. Органическа ингредиентна консистентна икофорномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната общностна
икофорномическа обхватност и ингредиентната субстанциална икофорномическа обхватност, т.е. при първичната ингредиентна консистентна ико109
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------форномическа композитност* (primary ingrediental consistent ecofornomic
compositness), се конституират следните разновидности на икофорномическия
предмет:
(1) за отделния икофорномически предмет – еднороден отделен икофорномически предмет* (homogeneous single ecofornomic thing) [същото като
икофорномически хомосингълпредмет* (ecofornomic homosinglething)] {в
т.ч. еднороден индивидуален икофорномически предмет* (homogeneous
individual ecofornomic thing) [същото като икофорномически хомоиндипредмет* (ecofornomic homosinglething)], еднороден фирмен икофорномически предмет* (homogeneous firm ecofornomic thing) [същото като икофорномически хомофирмпредмет* (ecofornomic homofirmthing)] и еднороден отраслови икофорномически предмет* (homogeneous bransh ecofornomic thing)
[същото като икофорномически хомобраншпредмет* (ecofornomic
homobranshthing)]}, разнороден отделен икофорномически предмет*
(heterogeneous single ecofornomic thing) [същото като икофорномически хетеросингълпредмет* (ecofornomic heterosinglething)] {в т.ч. разнороден индивидуален икофорномически предмет* (heterogeneous individual ecofornomic
thing) [същото като икофорномически хетероиндипредмет* (ecofornomic
heterosinglething)], разнороден фирмен икофорномически предмет*
(heterogeneous firm ecofornomic thing) [същото като икофорномически хетерофирмпредмет* (ecofornomic heterofirmthing)] и разнороден отраслови
икофорномически предмет* (heterogeneous bransh ecofornomic thing) [същото
като
икофорномически
хетеробраншпредмет*
(ecofornomic
heterobranshthing)]} и всеобщ отделен икофорномически предмет* (general
single ecofornomic thing) [същото като икофорномически дженисингълпредмет* (ecofornomic genisinglething)] {в т.ч. всеобщ индивидуален икофорномически предмет* (general individual ecofornomic thing) [същото като икофорномически дженииндипредмет* (ecofornomic genisinglething)], всеобщ
фирмен икофорномически предмет* (general firm ecofornomic thing) [същото
като икофорномически дженифирмпредмет* (ecofornomic genifirmthing)] и
всеобщ отраслови икофорномически предмет* (general bransh ecofornomic
thing) [същото като икофорномически дженибраншпредмет* (ecofornomic
genibranshthing)]};
(2) за секторния икофорномически предмет – еднороден секторен икофорномически предмет* (homogeneous sector ecofornomic thing) [същото като
икофорномически хомосектипредмет* (ecofornomic homosectithing)], разнороден секторен икофорномически предмет* (heterogeneous sector
110
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecofornomic thing) [същото като икофорномически хeтеросектипредмет*
(ecofornomic heterosectithing)] и всеобщ секторен икофорномически предмет* (general sector ecofornomic thing) [същото като икофорномически дженисектипредмет* (ecofornomic genisectithing)];
(3) за обществения икофорномически предмет – еднороден обществен
икофорномически предмет* (homogeneous social ecofornomic thing) [същото
като икофорномически хомосоципредмет* (ecofornomic homosocithing)], разнороден обществен икофорномически предмет* (heterogeneous social
ecofornomic thing) [същото като икофорномически хeтеросоципредмет*
(ecofornomic heterosocithing)] и всеобщ обществен икофорномически предмет* (general social ecofornomic thing) [същото като икофорномически дженисоципредмет* (ecofornomic genisocithing)].
Като икофорномически връзки в горепосочените икофорномически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: еднородни отделни
икофорномически ингредиенти* (homogeneous single ecofornomic ingredients),
разнородни отделни икофорномически ингредиенти* (heterogeneous single
ecofornomic ingredients) и всеобщи отделни икофорномически ингредиенти*
(general single ecofornomic ingredients); еднородни секторни икофорномически ингредиенти* (homogeneous sector ecofornomic ingredients), разнородни
секторни икофорномически ингредиенти* (heterogeneous sector ecofornomic
ingredients) и всеобщи секторни икофорномически ингредиенти* (general
sector ecofornomic ingredients); еднородни обществени икофорномически ингредиенти* (homogeneous social ecofornomic ingredients), разнородни обществени икофорномически ингредиенти* (heterogeneous social ecofornomic ingredients) и всеобщи обществени икофорномически ингредиенти* (general social ecofornomic ingredients).
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната общностна
икофорномическа обхватност и ингредиентната субстанциална икофорномическа обхватност, т.е. при органическата ингредиентна консистентна икофорномическа композитност* (organic ingrediental consistent ecofornomic
compositness), се конституират следните разновидности на икофорномиката:
(1) за отделната икофорномика – еднородна отделна икофорномика*
(homogeneous single ecofornomy) [същото като хомосингъликофорномика*
(homosingleecofornomy)] {в т.ч. еднородна индивидуална икофорномика*
(homogeneous individual ecofornomy) [същото като хомоиндиикофорномика*
(homosingleecofornomy)], еднородна фирмена икофорномика* (homogeneous
firm ecofornomy) [същото като хомофирмикофорномика* (homofirmecofor111
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------nomy)] и еднородна отраслова икофорномика* (homogeneous bransh
ecofornomy)
[същото
като
хомобраншикофорномика*
(homobranshecofornomy)]},
разнородна
отделна
икофорномика*
(heterogeneous single ecofornomy) [същото като хетеросингъликофорномика*
(heterosingleecofornomy)] {в т.ч. разнородна индивидуална икофорномика*
(heterogeneous individual ecofornomy) [същото като хетероиндиикофорномика* (heterosingleecofornomy)], разнородна фирмена икофорномика*
(heterogeneous firm ecofornomy) [същото като хетерофирмикофорномика*
(heterofirmecofornomy)]
и
разнородна
отраслова
икофорномика*
(heterogeneous bransh ecofornomy) [същото като хетеробраншикофорномика*
(heterobranshecofornomy)]} и всеобща отделна икофорномика* (general single
ecofornomy)
[същото
като
дженисингъликофорномика*
(genisingleecofornomy)] {в т.ч. всеобща индивидуална икофорномика* (general individual ecofornomy) [същото като дженииндиикофорномика* (genisingleecofornomy)], всеобща фирмена икофорномика* (general firm
ecofornomy) [същото като дженифирмикофорномика* (genifirmecofornomy)]
и всеобща отраслова икофорномика* (general bransh ecofornomy) [същото
като дженибраншикофорномика* (genibranshecofornomy)]};
(2) за секторната икофорномика – еднородна секторна икофорномика*
(homogeneous sector ecofornomy) [същото като хомосектиикофорномика*
(homosectiecofornomy)], разнородна секторна икофорномика* (heterogeneous
sector ecofornomy) [същото като хeтеросектиикофорномика* (heterosectiecofornomy)] и всеобща секторана икофорномика* (general sector ecofornomy)
[същото като дженисектиикофорномика* (genisectiecofornomy)];
(3) за обществената икофорномика – еднородна обществена икофорномика* (homogeneous social ecofornomy) [същото като хомосоциикофорномика* (homosociecofornomy)], разнородна обществена икофорномика*
(heterogeneous social ecofornomy) [същото като хeтеросоциикофорномика*
(heterosociecofornomy)] и всеобща обществена икофорномика* (general social
ecofornomy) [същото като дженисоциикофорномика* (genisociecofornomy)].
III. Ингредиентната субстанциална икофорномическа съставност*
(ingrediental substantial ecofornomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна субстанциална икофорномическа обхватност, ингредиентна икофорномическа общностност и ингредиентна субстанциална икофорномическа
композитност* (ingrediental substantial ecofornomic compositness) (субстанциалната икофорномическа обхватност, икофорномическата общностност и суб112
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------станциалната икофорномическа композитност са разновидности на субстанциалната икофорномическа съставност). Понятията за икофорномическия предмет (това се отнася и за икофорномическите ингредиенти), които възникват
при ингредиентната субстанциална икофорномическа съставност, са показани
във фиг. 5. Това е първично прилагане на ингредиентната субстанциална
икофорномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна субстанциална икофорномическа съставност* (primary ingrediental substantial
ecofornomic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий,
т.е. на органическата ингредиентна субстанциална икофорномическа съставност* (organic ingrediental substantial ecofornomic compoundness compoundness), е показано във фиг. 6.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Първична ингредиентна субстанциална
икофорномическа обхватност

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

Еднороден икофорномически
предмет

Разнороден икофорномически
предмет

Всеобщ
икофорномически
предмет

Първична
ингредиентна
субстанциална
икофорномическа
композитност

Еднороден
съвкупен
икофорномически
предмет

Еднороден
съвкупностен икофорномически предмет

Разнороен
съвкупен
икофорномически
предмет

Разнороден съвкупностен
икофорномически
предмет

Всеобщ
съвкупен
икофорномически
предмет

Всеобщ
съвкупностин икофорномически предмет

Съвкупен
икофорномически предмет

Съвкупностен
икофорномически
предмет

Първична ингредиентна
икофорномическа общностност

Фиг. 5. Първична ингредиентна субстанциална икофорномическа съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Органическа ингредиентна субстанциална
икофорномическа обхватност

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

Еднородна
икофорномика

Еднородна
съвкупна
икофорномика

Еднородна
съвкупностна
икофорномика

Разнородна
икофорномика

Разнородна
съвкупна
икофорномика

Разнородна съвкупностна
икофорномика

Всеобща
родна
икофорномика

Всеобща
съвкупна
икофорномика

Всеобщасъвкупностна
икофорномика

Съвкупна
икофорномика

Съвкупностна
икофорномика

Органическа
ингредиентна
субстанциална
икофорномическа
композитност

Органическа ингредиентна
икофорномическа общностност

Фиг. 6. Органическа ингредиентна субстанциална икофорномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икофорномическа общностност и ингредиентната субстанциална икофорномическа обх115
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ватност, т.е. при първичната ингредиентна субстанциална икофорномическа композитност* (primary ingrediental substantial ecofornomic compositness), се конституират следните разновидности на икофорномическия предмет:
(1) за еднородния икофорномически предмет – еднороден съвкупен икофорномически предмет* (homogeneous joint ecofornomic thing) [същото като
икофорномически хомоджоинтпредмет* (ecofornomic homojointthing)] и
еднороден съвкупностен икофорномически предмет* (homogeneous totalitic
ecofornomic thing) [същото като икофорномически хомототипредмет*
(ecofornomic homototithing)];
(2) за разнородния икофорномически предмет – разнороден съвкупен
икофорномически предмет* (heterogeneous joint ecofornomic thing) [същото
като икофорномически хетероджоинтпредмет* (ecofornomic heterojointthing)] и разнороден съвкупностен икофорномически предмет*
(heterogeneous totalitic ecofornomic thing) [същото като икофорномически хетерототипредмет* (ecofornomic heterototithing)];
(3) за всеобщия икофорномически предмет – всеобщ съвкупен икофорномически предмет* (general joint ecofornomic thing) [същото като икофорномически джениджоинтпредмет* (ecofornomic genijointthing)] и всеобщ съвкупностен икофорномически предмет* (general totalitic ecofornomic thing)
[същото като икофорномически дженитотипредмет* (ecofornomic genitotithing)].
Като икофорномически връзки в горепосочените икофорномически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: еднородни съвкупни
икофорномически ингредиенти* (homogeneous joint ecofornomic ingredients) и
еднородни съвкупностни икофорномически ингредиенти* (homogeneous
totalitic ecofornomic ingredients); разнородни съвкупни икофорномически ингредиенти* (heterogeneous joint ecofornomic ingredients) и разнородни съвкупностни икофорномически ингредиенти* (heterogeneous totalitic ecofornomic
ingredients); всеобщи съвкупни икофорномически ингредиенти* (general joint
ecofornomic ingredients) и (б) всеобщи съвкупностни икофорномически ингредиенти* (general totalitic ecofornomic ingredients).
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната икофорномическа общностност и ингредиентната субстанциална икофорномическа обхватност, т.е. при органическата ингредиентна субстанциална икофорномическа композитност* (organic ingrediental substantial ecofornomic
compositness), се конституират следните разновидности на икофорномиката:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) за еднородната икофорномика – еднородна съвкупна икофорномика*
(homogeneous joint ecofornomy) [същото като хомоджоинтикофорномика*
(homojointecofornomy)] и еднородна съвкупностна икофорномика*
(homogeneous totalitic ecofornomy) [същото като хомототиикофорномика*
(homototiecofornomy)];
(2) за разнородната икофорномика – разнородна съвкупна икофорномика* (heterogeneous joint ecofornomy) [същото като хетероджоинтикофорномика* (heterojointecofornomy)] и разнородна съвкупностна икофорномика*
(heterogeneous totalitic ecofornomy) [същото като хетерототиикофорномика*
(ecofornomic heterototiecofornomy)];
(3) за всеобщата икофорномика – всеобща съвкупна икофорномика*
(general joint ecofornomy) [същото като джениджоинтикофорномика* (genijointecofornomy)] и всеобща съвкупностна икофорномика* (general totalitic
ecofornomy) [същото като дженитотиикофорномика* (genitotiecofornomy)].
IV. Ингредиентната обхватностна икофорномическа съставност*
(ingrediental rangeness ecofornomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна икофорномическа обхватност, ингредиентна икофорномическа общностност и ингредиентна обхватностна икофорномическа композитност* (ingrediental rangeness ecofornomic compositness) (икофорномическата
обхватност, икофорномическата общностност и обхватностната икофорномическа композитност са разновидности на обхватностната икофорномическа
съставност). Понятията за икофорномически предмет (това се отнася и за икофорномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната обхватностна икофорномическа съставност, са показани във фиг. 7. Това е първично
прилагане на ингредиентната обхватностна икофорномическа съставност, т.е.
на първичната ингредиентна обхватностна икофорномическа съставност* (primary ingrediental rangeness ecofornomic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна обхватностна икофорномическа съставност* (organic ingrediental rangeness
ecofornomic compoundness), е показано във фиг. 8.
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Първична ингредиентна икофорномическа
обхватност

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

Частен
икофорномически
предмет

Съвкупен
частен
икофорномически
предмет

Съвкупностен частен
икофорномически
предмет

Групов
икофорномически
предмет

Съвкупен
групов
икофорноми-чески
предмет

Съвкупностен групов
икофорномически
предмет

Всеобхватен
икофорномически
предмет

Съвкупен
всеобхватен икофорномически предмет

Съвкупностен всеобхватен
икофорномически
предмет

Съвкупен
икофорномически предмет

Съвкупностен
икофорномически
предмет

Първична
ингредиентна
обхватностна
икофорномическа
композитност

Първична ингредиентна
икофорномическа общностност

Фиг. 7. Първична ингредиентна обхватностна икофорномическа съставност
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Органическа ингредиентна икофорномическа
обхватност

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

Частна
икофорномика

Съвкупна
частна
икофорномика

Съвкупностна
частна
икофорномика

Групова
икофорномика

Съвкупна
групова
икофорномика

Съвкупностна
групова
икофорномика

Всеобхватна
икофорномика

Съвкупна
всеобхватна
икофорномика

Съвкупностна
всеобхватна ико-

Съвкупна
икофорномика

Съвкупностна
икофорномика

Органическа
ингредиентна
обхватностна
икофорномическа
композитност

форномика

Органическа ингредиентна
икофорномическа общностност

Фиг. 8. Органическа ингредиентна обхватностна икофорномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната субстанциална икофорномическа обхватност, ингредиентната общностна икофорномическа обхватност (първите две са разновидности на ингредиентната икофорноми119
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа обхватност) и ингредиентната икофорномическа общностност, т.е. при
първичната ингредиентна обхватностна икофорномическа композитност* (primary ingrediental rangeness ecofornomic compositness), се конституират следните субстанциални разновидности на икофорномическия предмет:
(1) за еднородния отделен икофорномически предмет –
(а) еднороден съвкупен отделен икофорномически предмет*
(homogeneous joint single ecofornomic thing) [същото като икофорномически
хомоджоинтсингълпредмет* (ecofornomic homojointsinglething)], което е
същото като съвкупен частен икофорномически предмет* (joint particular
ecofornomic thing) и като частностопански икофорномически предмет*
(part-ecofornomic thing) {в т.ч. (α) еднороден съвкупен индивидуален икофорномически предмет* (homogeneous joint individual ecofornomic thing) [същото
като икофорномически хомоджоинтиндипредмет* (ecofornomic homojointindithing)], (β) еднороден съвкупен фирмен икофорномически предмет*
(homogeneous joint firm ecofornomic thing) [същото като икофорномически
хомоджоинтфирмпредмет* (ecofornomic homojointfirmthing)] и (γ)
еднороден съвкупен отраслови икофорномически предмет* (homogeneous
joint branch ecofornomic thing) [същото като икофорномически
хомоджоинтбраншпредмет* (ecofornomic homojointbranchthing)]};
(б) еднороден съвкупностен отделен икофорномически предмет*
(homogeneous totalitic single ecofornomic thing) [същото като икофорномически
хомототисингълпредмет* (ecofornomic homototisinglething)], което е същото
като съвкупностен частен икофорномически предмет* (totalitic particular
ecofornomic thing) {в т.ч. (α) еднороден съвкупностен индивидуален икофорномически предмет* (homogeneous totalitic individual ecofornomic thing) [същото като икофорномически хомототииндипредмет* (ecofornomic homototiindithing)], (β) еднороден съвкупностен фирмен икофорномически предмет* (homogeneous totalitic firm ecofornomic thing) [същото като икофорномически хомототифирмпредмет* (ecofornomic homototifirmthing)] и (γ) еднороден съвкупностен отраслови икофорномически предмет* (homogeneous
totalitic branch ecofornomic thing) [същото като икофорномически хомототибраншпредмет* (ecofornomic homototibranchthing)]}, като (а) и (б) са разновидности на частния икофорномически предмет;
(2) за еднородния секторен икофорномически предмет – (а) еднороден
съвкупен секторен икофорномически предмет* (homogeneous joint sector
ecofornomic thing) [същото като икофорномически хомоджоинтсектипредмет* (ecofornomic homojointsectithing)] и (б) еднороден съвкупностен
120

1435

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------секторен икофорномически предмет* (homogeneous totalitic sector
ecofornomic thing) [същото като икофорномически хомототисектипредмет* (ecofornomic homototisectithing)];
(3) за еднородния обществен икофорномически предмет – (а) еднороден
съвкупен обществен икофорномически предмет* (homogeneous joint social
ecofornomic thing) [същото като икофорномически хомоджоинтсоципредмет* (ecofornomic homojointsocithing)] и (б) еднороден съвкупностен обществен икофорномически предмет* (homogeneous totalitic social
ecofornomic thing) [същото като икофорномически хомототисоципредмет*
(ecofornomic homototisocithing)];
(4) за разнородния отделен икофорномически предмет –
(а) разнороден съвкупен отделен икофорномически предмет*
(heterogeneous joint single ecofornomic thing) [същото като икофорномически
хетероджоинтсингълпредмет* (ecofornomic heterojointsinglething)] {в т.ч.
(α) разнороден съвкупен индивидуален икофорномически предмет*
(heterogeneous joint individual ecofornomic thing) [същото като икофорномически хетероджоинтиндипредмет* (ecofornomic heterojointindithing)], (β)
разнороден съвкупен фирмен икофорномически предмет* (heterogeneous
joint firm ecofornomic thing) [същото като икофорномически хетероджоинтфирмпредмет* (ecofornomic heterojointfirmthing)] и (γ) разнороден съвкупен
отраслови икофорномически предмет* (heterogeneous joint branch
ecofornomic thing) [същото като икофорномически хетероджоинтбранш
предмет* (ecofornomic heterojointbranchthing)]};
(б) разнороден съвкупностен отделен икофорномически предмет*
(heterogeneous totalitic single ecofornomic thing) [същото като икофорномически хетерототисингълпредмет* (ecofornomic heterototisinglething)] {в т.ч. (α)
разнороден съвкупностен индивидуален икофорномически предмет*
(heterogeneous totalitic individual ecofornomic thing) [същото като икофорномически хетерототииндипредмет* (ecofornomic heterototiindithing)], (β) разнороден съвкупностен фирмен икофорномически предмет* (heterogeneous
totalitic firm ecofornomic thing) [същото като икофорномически хетерототифирмпредмет* (ecofornomic heterototifirmthing)] и (γ) разнороден съвкупностен отраслови икофорномически предмет* (heterogeneous totalitic branch
ecofornomic thing) [същото като икофорномически хетерототибраншпредмет* (ecofornomic heterototibranchthing)]};
(5) за разнородния секторен икофорномически предмет – (а) разнороден
съвкупен секторен икофорномически предмет* (heterogeneous joint sector
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecofornomic thing) [същото като икофорномически хетероджоинтсектипредмет* (ecofornomic heterojointsectithing)], което е същото като съвкупен групов икофорномически предмет* (joint group ecofornomic thing) и като груповостопански икофорномически предмет* (group-ecofornomic thing), и (б)
разнороден
съвкупностен
секторен
икофорномически
предмет*
(heterogeneous totalitic sector ecofornomic thing) [същото като икофорномически хетерототисектипредмет* (ecofornomic heterototisectithing)], което е
същото като съвкупностен групов икофорномически предмет* (totalitic group
ecofornomic thing), като (а) и (б) са разновидности на груповия икофорномически предмет;
(6) за разнородния обществен икофорномически предмет – (а) разнороден
съвкупен обществен икофорномически предмет* (heterogeneous joint social
ecofornomic thing) [същото като икофорномически хетероджоинтсоципредмет* (ecofornomic heterojointsocithing)] и (б) разнороден съвкупностен
обществен икофорномически предмет* (heterogeneous totalitic social
ecofornomic thing) [същото като икофорномически хетерототисоципредмет* (ecofornomic heterototisocithing)];
(7) за всеобщия отделен икофорномически предмет –
(а) всеобщ съвкупен отделен икофорномически предмет* (general joint
single ecofornomic thing) [същото като икофорномически джениджоинтсингълпредмет* (ecofornomic genijointsinglething)] {в т.ч. (α) всеобщ съвкупен
индивидуален икофорномически предмет* (general joint individual
ecofornomic thing) [същото като икофорномически джениджоинтиндипредмет* (ecofornomic genijointindithing)], (β) всеобщ съвкупен фирмен икофорномически предмет* (general joint firm ecofornomic thing) [същото като
икофорномически
джениджоинтфирмпредмет*
(ecofornomic
genijointfirmthing)] и (γ) всеобщ съвкупен отраслови икофорномически предмет* (general joint branch ecofornomic thing) [същото като икофорномически
джениджоинтбранш предмет* (ecofornomic genijointbranchthing)]};
(б) всеобщ съвкупностен отделен икофорномически предмет* (general
totalitic single ecofornomic thing) [същото като икофорномически дженитотисингълпредмет* (ecofornomic genitotisinglething)] {в т.ч. (α) всеобщ съвкупностен индивидуален икофорномически предмет* (general totalitic individual ecofornomic thing) [същото като икофорномически дженитотииндипредмет* (ecofornomic genitotiindithing)], (β) всеобщ съвкупностен фирмен
икофорномически предмет* (general totalitic firm ecofornomic thing) [същото
като
икофорномически
дженитотифирмпредмет*
(ecofornomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------genitotifirmthing)] и (γ) всеобщ съвкупностен отраслови икофорномически
предмет* (general totalitic branch ecofornomic thing) [същото като икофорномически дженитотибраншпредмет* (ecofornomic genitotibranchthing)]};
(8) за всеобщия секторен икофорномически предмет – (а) всеобщ съвкупен секторен икофорномически предмет* (general joint sector ecofornomic
thing) [същото като икофорномически джениджоинтсектипредмет*
(ecofornomic genijointsectithing)] и (б) всеобщ съвкупностен секторен икофорномически предмет* (general totalitic sector ecofornomic thing) [същото
като икофорномически дженитотисектипредмет* (ecofornomic genitotisectithing)];
(9) за всеобщия обществен икофорномически предмет – (а) всеобщ съвкупен обществен икофорномически предмет* (general joint social ecofornomic
thing) [същото като икофорномически джениджоинтсоципредмет*
(ecofornomic genijointsocithing)], което е същото като съвкупен всеобхватен
икофорномически предмет (joint comprehensive ecofornomic thing) и като народностопански икофорномически предмет* (all-ecofornomic thing), и (б)
всеобщ съвкупностен обществен икофорномически предмет* (general
totalitic social ecofornomic thing) [същото като икофорномически дженитотисоципредмет* (ecofornomic genitotisocithing)], което е същото като съвкупностен всеобхватен икофорномически предмет* (totalitic comprehensive
ecofornomic thing), като (а) и (б) са разновидности на всеобхватния икофорномически предмет.
В горепосочените икофорномически предмети частично или изцяло се
възпроизвеждат, съответно, следните икофорномически ингредиенти в качеството им на икофорномически връзки:
(1) за еднородния отделен икофорномически предмет – (а) еднородни съвкупни отделни икофорномически ингредиенти* (homogeneous joint single
ecofornomic ingredients), което е същото като съвкупни частни икофорномически ингредиенти* (joint particular ecofornomic ingredients) и като частностопански икофорномически ингредиенти* (part-ecofornomic ingredients), и
(б) еднородни съвкупностни отделни икофорномическа ингредиенти*
(homogeneous totalitic single ecofornomic ingredients), което е същото като съвкупностни частни икофорномически ингредиенти* (totalitic particular
ecofornomic ingredients), като (а) и (б) са разновидности на частните икофорномически ингредиенти;
(2) за еднородния секторен икофорномически предмет – (а) еднородни
съвкупни секторни икофорномически ингредиенти* (homogeneous joint
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------sector ecofornomic ingredients) и (б) еднородни съвкупностни секторни икофорномически ингредиенти* (homogeneous totalitic sector ecofornomic
ingredients);
(3) за еднородния обществен икофорномически предмет – (а) еднородни
съвкупни обществени икофорномически ингредиенти* (homogeneous joint
social ecofornomic ingredients) и (б) еднородни съвкупностни обществени
икофорномически ингредиенти* (homogeneous totalitic social ecofornomic
ingredients);
(4) за разнородния отделен икофорномически предмет – (а) разнородни
съвкупни отделни икофорномически ингредиенти* (heterogeneous joint
single ecofornomic ingredients) и (б) разнородни съвкупностни отделни икофорномически ингредиенти* (heterogeneous totalitic single ecofornomic
ingredients);
(5) за разнородния секторен икофорномически предмет – (а) разнородни
съвкупни секторни икофорномически ингредиенти* (heterogeneous joint
sector ecofornomic ingredients), което е същото като съвкупни групови икофорномически ингредиенти* (joint group ecofornomic ingredients) и като груповостопански
икофорномически
ингредиенти*
(group-ecofornomic
ingredients), и (б) разнородни съвкупностни секторни икофорномически ингредиенти* (heterogeneous totalitic sector ecofornomic ingredients), което е същото като съвкупностни групови икофорномически ингредиенти* (totalitic
group ecofornomic ingredients), като (а) и (б) са разновидности на груповите
икофорномически ингредиенти;
(6) за разнородния обществен икофорномическа предмет – (а) разнородни
съвкупни обществени икофорномически ингредиенти* (heterogeneous joint
social ecofornomic ingredients) и (б) разнородни съвкупностни обществени
икофорномически ингредиенти* (heterogeneous totalitic social ecofornomic
ingredients);
(7) за всеобщия отделен икофорномически предмет – (а) всеобщи съвкупни отделни икофорномически ингредиенти* (general joint single ecofornomic
ingredients) и (б) всеобщи съвкупностни отделни икофорномически ингредиенти* (general totalitic single ecofornomic ingredients);
(8) за всеобщия секторен икофорномически предмет – (а) всеобщи съвкупни секторни икофорномически ингредиенти* (general joint sector
ecofornomic ingredients) и (б) всеобщи съвкупностни секторни икофорномически ингредиенти* (general totalitic sector ecofornomic ingredients);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(9) за всеобщия обществен икофорномически предмет – (а) всеобщи
съвкупни обществени икофорномически ингредиенти* (general joint social
ecofornomic ingredients), което е същото като съвкупни всеобхватни икофорномически ингредиенти (joint comprehensive ecofornomic ingredients) и като
народностопански икофорномически ингредиенти*
(all-ecofornomic
ingredients), и (б) всеобщи съвкупностни обществени икофорномически ингредиенти* (general totalitic social ecofornomic ingredients), което е същото като съвкупностни всеобхватни икофорномически ингредиенти* (totalitic
comprehensive ecofornomic ingredients), като (а) и (б) са разновидности на всеобхватните икофорномически ингредиенти.
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната субстанциална икофорномическа обхватност, ингредиентната общностна икофорномическа обхватност (първите две са разновидности на ингредиентната икофорномическа обхватност) и ингредиентната икофорномическа общностност, т.е.
при органическата ингредиентна обхватностна икофорномическа композитност* (organic ingrediental rangeness ecofornomic compositness), се конституират следните органически разновидности на икофорномиката:
(1) за еднородната отделна икофорномика –
(а) еднородна съвкупна отделна икофорномика* (homogeneous joint
single ecofornomy) [същото като хомоджоинтсингъликофорномика*
(homojointsingleecofornomy)], което е същото като съвкупна частна икофорномика* (joint particular ecofornomy) и като частностопанска икофорномика* (part-ecofornomy) {в т.ч. (α) еднородна съвкупна индивидуална икофорномика* (homogeneous joint individual ecofornomy) [същото като хомоджоинтиндиикофорномика* (homojointindiecofornomy)], (β) еднородна съвкупна
фирмена икофорномика* (homogeneous joint firm ecofornomy) [същото като
хомоджоинтфирмикофорномика* (homojointfirmecofornomy)] и (γ) еднородна съвкупна отраслова икофорномика* (homogeneous joint branch
ecofornomy) [същото като хомоджоинтбраншикофорномика* (homojointbranchecofornomy)]};
(б) еднородна съвкупностна отделна икофорномика* (homogeneous
totalitic single ecofornomy) [същото като хомототисингъликофорномика*
(homototisingleecofornomy)], което е същото като съвкупностна частна икофорномика* (totalitic particular ecofornomy) {в т.ч. (α) еднородна съвкупностна индивидуална икофорномика* (homogeneous totalitic individual ecofornomy)
[същото като хомототииндиикофорномика* (homototiindiecofornomy)], (β)
еднородна съвкупностна фирмена икофорномика* (homogeneous totalitic firm
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecofornomy)
[същото
като
хомототифирмикофорномика*
(homototifirmecofornomy)] и (γ) еднородна съвкупностна отраслова икофорномика* (homogeneous totalitic branch ecofornomy) [същото като хомототибраншикофорномика* (homototibranchecofornomy)]}, като (а) и (б) са разновидности на частния икофорномика;
(2) за еднородната секторна икофорномика – (а) еднородна съвкупна секторна икофорномика* (homogeneous joint sector ecofornomy) [същото като
хомоджоинтсектиикофорномика* (homojointsectiecofornomy)] и (б) еднородна съвкупностна секторна икофорномика* (homogeneous totalitic sector
ecofornomy) [същото като хомототисектиикофорномика* ( homototisectiecofornomy)];
(3) за еднородната обществена икофорномика – (а) еднородна съвкупна
обществена икофорномика* (homogeneous joint social ecofornomy) [същото
като хомоджоинтсоциикофорномика* (homojointsociecofornomy)] и (б)
еднородна съвкупностна обществена икофорномика* (homogeneous totalitic
social ecofornomy) [същото като хомототисоциикофорномика* (homototisociecofornomy)];
(4) за разнородната отделна икофорномика –
(а) разнородна съвкупна отделна икофорномика* (heterogeneous joint
single ecofornomy) [същото като хетероджоинтсингъликофорномика*
heterojointsingleecofornomy)] {в т.ч. (α) разнородна съвкупна индивидуална
икофорномика* (heterogeneous joint individual ecofornomy) [същото като хетероджоинтиндиикофорномика* (heterojointindiecofornomy)], (β) разнородна съвкупна фирмена икофорномика* (heterogeneous joint firm
ecofornomy) [същото като хетероджоинтфирмикофорномика* (heterojointfirmecofornomy)] и (γ) разнородна съвкупна отраслова икофорномика*
(heterogeneous joint branch ecofornomy) [същото като хетероджоинтбраншикофорномика* (heterojointbranchecofornomy)]};
(б) разнородна съвкупностна отделна икофорномика* (heterogeneous
totalitic single ecofornomy) [същото като хетерототисингъликофорномика*
(heterototisingleecofornomy)] {в т.ч. (α) разнородна съвкупностна индивидуална икофорномика* (heterogeneous totalitic individual ecofornomy) [същото
като хетерототииндиикофорномика* (heterototiindiecofornomy)], (β) разнородна съвкупностна фирмена икофорномика* (heterogeneous totalitic firm
ecofornomy)
[същото
като
хетерототифирмикофорномика*
(heterototifirmecofornomy)] и (γ) разнородна съвкупностна отраслова ико-

126

1441

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------форномика* (heterogeneous totalitic branch ecofornomy) [същото като хетерототибраншикофорномика* (heterototibranchecofornomy)]};
(5) за разнородната секторна икофорномика – (а) разнородна съвкупна
секторна икофорномика* (heterogeneous joint sector ecofornomy) [същото като
хетероджоинтсектиикофорномика* (heterojointsectiecofornomy)], което е
същото като съвкупна групова икофорномика* (joint group ecofornomy) и като
груповостопанска икофорномика* (group-ecofornomy), и (б) разнородна съвкупностна секторна икофорномика* (heterogeneous totalitic sector
ecofornomy)
[същото
като
хетерототисектиикофорномика*
(heterototisectiecofornomy)], което е същото като съвкупностна групова икофорномика* (totalitic group ecofornomy), като (а) и (б) са разновидности на
груповата икофорномика;
(6) за разнородната обществена икофорномика – (а) разнородна съвкупна
обществена икофорномика* (heterogeneous joint social ecofornomy) [същото
като хетероджоинтсоциикофорномика* (heterojointsociecofornomy)] и (б)
разнородна съвкупностна обществна икофорномика* (heterogeneous totalitic
social ecofornomy) [същото като хетерототисоциикофорномика* (heterototisociecofornomy)];
(7) за всеобщата отделна икофорномика –
(а) всеобща съвкупна отделна икофорномика* (general joint single
ecofornomy)
[същото
като
джениджоинтсингъликофорномика*
(genijointsingleecofornomy)] {в т.ч. (α) всеобща съвкупна индивидуална икофорномика* (general joint individual ecofornomy) [същото като джениджоинтиндиикофорномика* (genijointindiecofornomy)], (β) всеобща съвкупна фирмена икофорномика* (general joint firm ecofornomy) [същото като джениджоинтфирмикофорномика* (genijointfirmecofornomy)] и (γ) всеобща съвкупна отраслова икофорномика* (general joint branch ecofornomy) [същото
като джениджоинтбраншикофорномика* (genijointbranchecofornomy)]};
(б) всеобща съвкупностна отделна икофорномика* (general totalitic
single ecofornomy) [същото като дженитотисингъликофорномика*
(genitotisingleecofornomy)] {в т.ч. (α) всеобща съвкупностна индивидуална
икофорномика* (general totalitic individual ecofornomy) [същото като дженитотииндиикофорномика* (genitotiindiecofornomy)], (β) всеобща съвкупностна фирмена икофорномика* (general totalitic firm ecofornomy) [същото като
дженитотифирмикофорномика* (genitotifirmecofornomy)] и (γ) всеобща
съвкупностна отраслова икофорномика* (general totalitic branch ecofornomy)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[същото
като
дженитотибраншикофорномика*
(genitotibranchecofornomy)]};
(8) за всеобщата секторна икофорномика – (а) всеобща съвкупна секторна икофорномика* (general joint sector ecofornomy) [същото като джениджоинтсектиикофорномика* (genijointsectiecofornomy)] и (б) всеобща съвкупностна секторена икофорномика* (general totalitic sector ecofornomy) [същото като дженитотисектиикофорномика* (genitotisectiecofornomy)];
(9) за всеобщата обществена икофорномика – (а) всеобща съвкупна обществена икофорномика* (general joint social ecofornomy) [същото като джениджоинтсоциикофорномика* (genijointsociecofornomy)], което е същото
като съвкупна всеобхватна икофорномика (joint comprehensive ecofornomy) и
като народностопанса икофорномика* (all-ecofornomy), и (б) всеобща съвкупностна обществена икофорномика* (general totalitic social ecofornomy)
[същото като дженитотисоциикофорномика* (genitotisociecofornomy)], което е същото като съвкупностна всеобхватна икофорномика* (totalitic
comprehensive ecofornomy), като (а) и (б) са разновидности на всеобхватната
икофорномика.
V. Ингредиентната икофорномическа съставност* (ingrediental
ecofornomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна икофорномическа
общностност, ингредиентна икофорномическа субстанциалност и ингредиентна икофорномическа композантност* (ingrediental ecofornomic composantness) (икофорномическата общностност, икофорномическата субстанциалност и икофорномическата композантност са разновидности на икофорномическата съставност). Понятията за икофорномическа предмет (това се отнася и
за икофорномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната
икофорномическа съставност, са показани във фиг. 9. Това е първично прилагане на ингредиентната икофорномическа съставност, т.е. на първичната
ингредиентна икофорномическа съставност* (primary ingrediental
ecofornomic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий,
т.е. на органическата ингредиентна икофорномическа съставност*
(organic ingrediental ecofornomic compoundness), е показано във фиг. 10.

128

1443

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Първична ингредиентна икофорномическа субстанциалност

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

Агрегатен икофорномически
предмет

Множествен
икофорномически
предмет

Първична
ингредиентна
икофорномическа
композантност

Агрегатен
съвкупен
икофорномически
предмет

Агрегатен
съвкупностен икофорномически предмет

Множествен съвкупен икофорномически
предмет

Множествен съвкупностен
икофорномически
предмет

Съвкупен
икофорномически
предмет

Съвкупностен
икофорномически
предмет

Първична ингредиентна
икофорномическа общностност

Фиг. 9. Първична ингредиентна икофорномическа съставност
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Органическа ингредиентна икофорномическа субстанциалност

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

Агрегатна
икофорномика

Агрегатна
съвкупна
икофорномика

Агрегатна
съвкупностна
икофорномика

Множествена
икофорномика

Множественасъвкупна
икофорномика

Множестнета съвкупностна
икофорномика

Съвкупна
икофорномика

Съвкупностна
икофорномика

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
композантност

Органическа ингредиентна
икофорномическа общностност

Фиг. 10. Органическа ингредиентна икофорномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икофорномическа субстанциалност и ингредиентната икофорномическа общностност, т.е.
при първичната ингредиентна икофорномическа композитност* (primary
ingrediental ecofornomic compositness), се конституират:
(1) агрегатен съвкупен икофорномически предмет* (aggregate joint
ecofornomic thing) [същото като икофорномически агреджоинтпредмет*
(ecofornomic aggrejointthing)] и множествен съвкупен икофорномически
предмет* (plural joint ecofornomic thing) [същото като икофорномически плуджоинтпредмет* (ecofornomic plujointthing)] [агрегатният икофорномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмет, съвкупният икофорномически предмет и агрегатният съвкупен икофорномически предмет са разновидности на по-общото понятие за общ икофорномически предмет (total ecofornomic thing), което е същото като икофорномически топредмет* (ecofornomic tothing)];
(2) агрегатен съвкупностен икофорномически предмет* (aggregate
totalitic ecofornomic thing) [същото като икофорномически агретотипредмет* (ecofornomic aggretotithing)] и множествен съвкупностен икофорномически предмет* (plural totalitic ecofornomic thing) [същото като икофорномически плутотипредмет* (ecofornomic plutotithing)] [множественият
икофорномически предмет, съвкупностният икофорномически предмет и
множественият съвкупностен икофорномически предмет са разновидности на
по-общото понятие за мрежест икофорномически предмет (reticulated
ecofornomic thing), което е същото като икофорномически ретипредмет*
(ecofornomic retihing)].
Като икофорномически връзки в горепосочените икофорномически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) агрегатни съвкупни икофорномически ингредиенти* (aggregate joint ecofornomic
ingredients) и множествни съвкупни икофорномически ингредиенти* (plural
joint ecofornomic ingredients) [агрегатните икофорномически ингредиенти, съвкупните икофорномически ингредиенти и агрегатните съвкупни икофорномически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие за общи икофорномически ингредиенти (total ecofornomic ingredients)]; (2) агрегатни съвкупностни икофорномическа ингредиенти* (aggregate totalitic ecofornomic
ingredients) и множествени съвкупностни икофорномически ингредиенти*
(plural totalitic ecofornomic ingredients) [множествените икофорномически ингредиенти, съвкупностните икофорномически ингредиенти и множествените
съвкупностни икофорномически ингредиенти са разновидности на по-общото
понятие за мрежести икофорномически ингредиенти (reticulated
ecofornomic ingredients)].
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната икофорномическа субстанциалност и ингредиентната икофорномическа общностност,
т.е. при органическата ингредиентна икофорномическа композитност*
(organic ingrediental ecofornomic compositness), се конституират:
(1) агрегатна съвкупна икофорномика* (aggregate joint ecofornomy) [същото като агреджоинтикофорномика* (aggrejointecofornomy)] и множествна съвкупна икофорномика* (plural joint ecofornomy) [същото като плуджоинтикофорномика* (plujointecofornomy)] [агрегатната икофорномика, съв131
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------купната икофорномика и агрегатната съвкупна икофорномика са разновидности на по-общото понятие за обща икофорномика (total ecofornomy), което е
същото като тоикофорномика* (toecofornomy)];
(2) агрегатна съвкупностна икофорномика* (aggregate totalitic
ecofornomy) [същото като агретотиикофорномика* (aggretotiecofornomy)] и
множествена съвкупностна икофорномика* (plural totalitic ecofornomy)
[същото като плутотиикофорномика* (plutotiecofornomy)] [множествената
икофорномика, съвкупностната икофорномика и множествената съвкупностна
икофорномика са разновидности на по-общото понятие за мрежеста икофорномика (reticulated ecofornomy), което е същото като ретиикофорномика*
(retihing)].
VI. Ингредиентната икофорномическа форматност* (ingrediental
ecofornomic formatness) е общо понятие за ингредиентна икофорномическа обхватност, ингредиентна икофорномическа равнищност и ингредиентна
икофорномическа многостранност* (ingrediental ecofornomic multilaterality)
(икофорномическата обхватност, икофорномическата равнищност и икофорномическата многостранност са разновидности на икофорномическата форматност). Понятията за икофорномически предмет (това се отнася и за икофорномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната икофорномическа форматност, са показани във фиг. 11. Това е първично прилагане
на ингредиентната икофорномическа форматност, т.е. на първичната ингредиентна икофорномическа форматност* (primary ingrediental ecofornomic
formatness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна икофорномическа форматност* (organic ingrediental
ecofornomic formatness), е показано във фиг. 12.
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Първична ингредиентна икофорномическа
равнищност

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

Всеобхватен макроикофорномически
предмет

Макроикофорномически
предмет

Групов
мезоикофорномически
предмет

Всеобхватен мезоикофорном
ически
предмет

Частен
микроикофорномически
предмет

Групов
микроикофорномически
предмет

Всеобхватен микроикофорномически
предмет

Частен
икофорномически предмет

Групов
икофорномически предмет

Всеобхватен икофорномически
предмет

Мезоикофорномически
предмет

Микроикофорномически
предмет

Първична
ингредиентна
икофорномическа
многостранност

Първична ингредиентна икофорномическа
обхватност

Фиг. 11. Първична ингредиентна икофорномическа форматност

133

1448

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Органическа ингредиентна икофорномическа
равнищност

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

Всеобхватна
макроикофорномика

Макроикофорномика

Групова
мезоикофорномика

Всеобхватна
мезоикофорномика

Частнамикроикофорномика

Групова
микроикофорномика

Всеобхватна
микроикофорномика

Частна
икофорномика

Групова
икофорномика

Всеобхватна
икофорномика

Мезоикофорномика

Микроикофорномика

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
многостранност

Органическа ингредиентна икофорномическа обхватност

Фиг. 12. Органическа ингредиентна икофорномическа форматност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икофорномическа равнищност, ингредиентната общностна икофорномическа обхватност и
ингредиентната субстанциална икофорномическа обхватност (което означава
съвместно да се приложат ингредиентната икофорномическа равнищност и
134
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентната икофорномическа обхватност), т.е. при първичната ингредиентна икофорномическа многостранност* (primary ingrediental ecofornomic
multilaterality), се конституират следните разновидности на икофорномическия
предмет:
(1) за микроикофорномическата предмет:
(а) към отделния микроикофорномически предмет –
(α) еднороден отделен микроикофорномически предмет* (homogeneous
single microecofornomic thing) [същото като микроикофорномически хомосингълпредмет* (microecofornomic homosinglething)] {в т.ч. еднороден индивидуален
микроикофорномически
предмет*
(homogeneous
individual
microecofornomic thing) [същото като микроикофорномически хомоиндипредмет* (microecofornomic homoindithing)], еднороден фирмен микроикофорномически предмет* (homogeneous firm microecofornomic thing) [същото
като микроикофорномически хомофирмпредмет* (microecofornomic homofirmthing)] и еднороден отраслови микроикофорномически предмет*
(homogeneous branch microecofornomic thing) [същото като микроикофорномически хомобраншпредмет* (microecofornomic homobranchthing)]};
(β)
разнороден
отделен
микроикофорномически
предмет*
(heterogeneous single microecofornomic thing) [същото като микроикофорномически хетеросингълпредмет* (microecofornomic heterosinglething)] {в т.ч.
разнороден индивидуален микроикофорномически предмет* (heterogeneous
individual microecofornomic thing) [същото като микроикофорномически хетероиндипредмет* (microecofornomic heteroindithing)], разнороден фирмен
микроикофорномически предмет* (heterogeneous firm microecofornomic
thing) [същото като микроикофорномически хетерофирмпредмет*
(microecofornomic heterofirmthing)] и разнороден отраслови микроикофорномически предмет* (heterogeneous branch microecofornomic thing) [същото като
микроикофорномически хетеробраншпредмет* (microecofornomic heterobranchthing)]};
(γ) всеобщ отделен микроикофорномически предмет* (general single
microecofornomic thing) [същото като микроикофорномически дженисингълпредмет* (microecofornomic genisinglething)] [еднородният микроикофорномически предмет, отделният микроикофорномически предмет и еднородният
отделен микроикофорномически предмет са разновидности на по-общото понятие
за
частен
микроикофорномически
предмет*
(particular
microecofornomic thing), което е същото като микроикофорномически партипредмет* (microecofornomic partithing)] {в т.ч. всеобщ индивидуален мик135
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------роикофорномически предмет* (general individual microecofornomic thing)
[същото
като
микроикофорномически
дженииндипредмет*
(microecofornomic geniindithing)], всеобщ фирмен микроикофорномически
предмет* (general firm microecofornomic thing) [същото като микроикофорномически дженифирмпредмет* (microecofornomic genifirmthing)] и всеобщ
отраслови
микроикофорномически
предмет*
(general
branch
microecofornomic thing) [същото като микроикофорномически дженибраншпредмет* (microecofornomic genibranchthing)]};
(б) към секторния микроикофорномически предмет – еднороден секторен
микроикофорномически предмет* (homogeneous sector microecofornomic
thing)
[същото
като
микроикофорномически
хомосектипредмет*
(microecofornomic homosectithing)], разнороден секторен микроикофорномически предмет* (heterogeneous sector microecofornomic thing) [същото като
микроикофорномически
хетеросектипредмет*
(microecofornomic
heterosectithing)] и всеобщ сесторен микроикофорномически предмет*
(general sector microecofornomic thing) [същото като микроикофорномически
дженисектипредмет* (microecofornomic genisectithing)] [разнородният микроикофорномически предмет, секторният микроикофорномически предмет и
разнородният секторен микроикофорномически предмет са разновидности на
по-общото понятие за групов микроикофорномически предмет* (group
microecofornomic thing), което е същото като микроикофорномически групопредмет* (microecofornomic groupthing)];
(в) към обществения микроикофорномически предмет – еднороден
обществен микроикофорномически предмет* (homogeneous social
microecofornomic thing) [същото като микроикофорномически хомосоципредмет* (microecofornomic homosocithing)], разнороден обществен микроикофорномически предмет* (heterogeneous social microecofornomic thing) [същото като микроикофорномически хетеросоципредмет* (microecofornomic
heterosocithing)] и всеобщ обществен микроикофорномически предмет*
(general social microecofornomic thing) [същото като микроикофорномически
дженисоципредмет* (microecofornomic genisocithing)] [всеобщият микроикофорномически предмет, общественият микроикофорномически предмет и всеобщият обществен микроикофорномически предмет са разновидности на пообщото понятие за всеобхватен микроикофорномически предмет*
(comprehensive microecofornomic thing), което е същото като микроикофорномиески компрепредмет* (microecofornomic comprething)];
(2) за мезоикофорномическия предмет:
136
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(а) към секторния мезоикофорномически предмет – еднороден секторен
мезоикофорномически предмет* (homogeneous sector mesoecofornomic thing)
[същото като мезоикофорномически хомосектипредмет* (mesoecofornomic
homosectithing)], разнороден секторен мезоикофорномически предмет*
(heterogeneous sector mesoecofornomic thing) [същото като мезоикофорномически хетеросектипредмет* (mesoecofornomic heterosectithing)] и всеобщ
сесторен мезоикофорномически предмет* (general sector mesoecofornomic
thing)
[същото
като
мезоикофорномически
дженисектипредмет*
(mesoecofornomic genisectithing)] [разнородният мезоикофорномически предмет, секторният мезоикофорномически предмет и разнородният секторен мезоикофорномически предмет са разновидности на по-общото понятие за групов мезоикофорномически предмет* (group mesoecofornomic thing), което е
същото като мезоикофорномически групопредмет* (mesoecofornomic
groupthing)];
(б) към обществения мезоикофорномически предмет – еднороден обществен мезоикофорномически предмет* (homogeneous social mesoecofornomic
thing)
[същото
като
мезоикофорномически
хомосоципредмет*
(mesoecofornomic homosocithing)], разнороден обществен мезоикофорномически предмет* (heterogeneous social mesoecofornomic thing) [същото като мезоикофорномически хетеросоципредмет* (mesoecofornomic heterosocithing)]
и всеобщ обществен мезоикофорномически предмет* (general social
mesoecofornomic thing) [същото като мезоикофорномически дженисоципредмет* (mesoecofornomic genisocithing)] [всеобщият мезоикофорномически
предмет, общественият мезоикофорномически предмет и всеобщият обществен мезоикофорномически предмет са разновидности на по-общото понятие за
всеобхватен
мезоикофорномически
предмет*
(comprehensive
mesoecofornomic thing), което е същото като мезоикофорномиески компрепредмет* (mesoecofornomic comprething)];
(3) за макроикофорномическия предмет:
(а) към обществения макроикофорномически предмет – еднороден обществен
макроикофорномически
предмет*
(homogeneous
social
macroecofornomic thing) [същото като макроикофорномически хомосоципредмет* (macroecofornomic homosocithing)] (ако не е посочено друго, под
еднороден обществен предмет обикновено се подразбира еднородният обществен макроикофорномически предмет), разнороден обществен макроикофорномически предмет* (heterogeneous social macroecofornomic thing) [същото
като макроикофорномически хетеросоципредмет* (macroecofornomic hetero137
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------socithing)] (ако не е посочено друго, под разнороден обществен предмет обикновено се подразбира разнородният обществен макроикофорномически предмет) и всеобщ обществен макроикофорномически предмет* (general social
macroecofornomic thing) [същото като макроикофорномически дженисоципредмет* (macroecofornomic genisocithing)] (ако не е посочено друго, под всеобщ обществен предмет обикновено се подразбира всеобщият обществен макроикофорномически предмет) [всеобщият макроикофорномически предмет,
общественият макроикофорномически предмет и всеобщият обществен макроикофорномически предмет са разновидности на по-общото понятие за всеобхватен
макроикофорномически
предмет*
(comprehensive
macroecofornomic thing), което е същото като макроикофорномиески компрепредмет* (macroecofornomic comprething)].
Като икофорномически връзки в горепосочените икофорномически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно:
(1) за микроикофорномическия предмет:
(а) към отделния микроикофорномически предмет – еднородни отделни
микроикофорномически ингредиенти* (homogeneous single microecofornomic
ingredients), разнородни отделни микроикофорномически ингредиенти*
(heterogeneous single microecofornomic ingredients) и всеобщи отделни микроикофорномически ингредиенти* (general single microecofornomic ingredients)
[еднородните микроикофорномически ингредиенти, отделните микроикофорномически ингредиенти и еднородните отделни микроикофорномически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие за частни микроикофорномически ингредиенти* (particular microecofornomic ingredients)];
(б) към секторния микроикофорномически предмет – еднородни секторни
микроикофорномически
ингредиенти*
(homogeneous
sector
microecofornomic ingredients), разнородни секторни микроикофорномически
ингредиенти* (heterogeneous sector microecofornomic ingredients) и всеобщи
сесторни
микроикофорномически
ингредиенти*
(general
sector
microecofornomic ingredients) [разнородните микроикофорномически ингредиенти, секторните микроикофорномически ингредиенти и разнородните секторни микроикофорномически ингредиенти са разновидности на по-общото
понятие за групови микроикофорномически ингредиенти* (group
microecofornomic ingredients)];
(в) към обществения микроикофорномическа предмет – еднородни обществени микроикофорномически ингредиенти* (homogeneous social
microecofornomic ingredients), разнородни обществени микроикофорноми138
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески ингредиенти* (heterogeneous social microecofornomic ingredients) и всеобщи обществени микроикофорномически ингредиенти* (general social
microecofornomic ingredients) [всеобщите микроикофорномически ингредиенти, обществените микроикофорномически ингредиенти и всеобщите обществени микроикофорномически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие за всеобхватни микроикофорномически ингредиенти* (comprehensive
microecofornomic ingredients)];
(2) за мезоикофорномическия предмет:
(а) към секторния мезоикофорномически предмет – еднородни секторни
мезоикофорномически ингредиенти* (homogeneous sector mesoecofornomic
ingredients), разнородни секторни мезоикофорномически ингредиенти*
(heterogeneous sector mesoecofornomic ingredients) и всеобщи сесторни мезоикофорномически предмет* (general sector mesoecofornomic ingredients) [разнородните мезоикофорномически ингредиенти, секторните мезоикофорномически ингредиенти и разнородните секторни мезоикофорномически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие за групови мезоикофорномически ингредиенти* (group mesoecofornomic ingredients)];
(б) към обществения мезоикофорномически предмет – еднородни обществени
мезоикофорномически
ингредиенти*
(homogeneous
social
mesoecofornomic ingredients), разнородни обществени мезоикофорномически
ингредиенти* (heterogeneous social mesoecofornomic ingredients) и всеобщи
обществени
мезоикофорномически
ингредиенти*
(general
social
mesoecofornomic ingredients) [всеобщите мезоикофорномически ингредиенти,
обществените мезоикофорномически ингредиенти и всеобщите обществени
мезоикофорномически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие за
всеобхватни
мезоикофорномически
ингредиенти*
(comprehensive
mesoecofornomic ingredients)];
(3) за макроикофорномическия предмет:
(а) към обществения макроикофорномически предмет – еднородни обществени макроикофорномически ингредиенти* (homogeneous social
macroecofornomic ingredients) (ако не е посочено друго, под еднородни обществени ингредиенти обикновено се подразбират еднородните обществени макроикофорномически ингредиенти), разнородни обществени макроикофорномически ингредиенти* (heterogeneous social macroecofornomic ingredients)
(ако не е посочено друго, под разнородни обществени ингредиенти обикновено се подразбират разнородните обществени макроикофорномически ингредиенти) и всеобщи обществени макроикофорномически ингредиенти* (general
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------social macroecofornomic ingredients) (ако не е посочено друго, под всеобщи обществени ингредиенти обикновено се подразбират всеобщите обществени
макроикофорномически ингредиенти) [всеобщите макроикофорномически ингредиенти, обществените макроикофорномически ингредиенти и всеобщите
обществени макроикофорномически ингредиенти са разновидности на пообщото понятие за всеобхватни макроикофорномически ингредиенти*
(comprehensive macroecofornomic ingredients)].
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната икофорномическа равнищност, ингредиентната общностна икофорномическа обхватност и ингредиентната субстанциална икофорномическа обхватност (което означава съвместно да се приложат ингредиентната икофорномическа равнищност и ингредиентната икофорномическа обхватност), т.е. при органическата
ингредиентна икофорномическа многостранност* (organic ingrediental ecofornomic multilaterality), се конституират следните разновидности на икофорномиката:
(1) за микроикофорномиката:
(а) към отделната микроикофорномика –
(α) еднородна отделна микроикофорномика* (homogeneous single
microecofornomy)
[същото
като
хомосингълмикроикофорномика*
(homosinglemicroecofornomy)] {в т.ч. еднородна индивидуална микроикофорномика* (homogeneous individual microecofornomy) [същото като хомоиндимикроикофорномика* (homoindimicroecofornomy)], еднородна фирмена микроикофорномика* (homogeneous firm microecofornomy) [същото като хомофирммикроикофорномика* (homofirmmicroecofornomy)] и еднородна отраслова микроикофорномика* (homogeneous branch microecofornomy) [същото
като хомобраншмикроикофорномика* (homobranchmicroecofornomy)]};
(β) разнородна отделна микроикофорномика* (heterogeneous single
microecofornomy)
[същото
като
хетеросингълмикроикофорномика*
(heterosinglemicroecofornomy)] {в т.ч. разнородна индивидуална микроикофорномика* (heterogeneous individual microecofornomy) [същото като хетероиндимикроикофорномика* (heteroindimicroecofornomy)], разнородна фирмена микроикофорномика* (heterogeneous firm microecofornomy) [същото като
хетерофирммикроикофорномика* (heterofirmmicroecofornomy)] и разнородна
отраслова
микроикофорномика*
(heterogeneous
branch
microecofornomy) [същото като хетеробраншмикроикофорномика* (heterobranchmicroecofornomy)]};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(γ)
всеобща
отделна
микроикофорномика*
(general
single
microecofornomy)
[същото
като
дженисингълмикроикофорномика*
(genisinglemicroecofornomy)] [еднородната микроикофорномика, отделната
микроикофорномика и еднородната отделна микроикофорномика са разновидности на по-общото понятие за частна микроикофорномика* (particular
microecofornomy), което е същото като партимикроикофорномика*
(microecofornomic partiecofornomy)] {в т.ч. всеобща индивидуална микроикофорномика* (general individual microecofornomy) [същото като дженииндимикроикофорномика* (geniindimicroecofornomy)], всеобща фирмена микроикофорномика* (general firm microecofornomy) [същото като дженифирммикроикофорномика* (microecofornomic genifirmecofornomy)] и всеобща отраслова микроикофорномика* (general branch microecofornomy) [същото като
дженибраншмикроикофорномика* (genibranchmicroecofornomy)]};
(б) към секторния микроикофорномика – еднородна секторна микроикофорномика* (homogeneous sector microecofornomy) [същото като хомосектимикроикофорномика* (homosectimicroecofornomy)], разнородна секторна
микроикофорномика* (heterogeneous sector microecofornomy) [същото като
хетеросектимикроикофорномика* (heterosectimicroecofornomy)] и всеобща
сесторна микроикофорномика* (general sector microecofornomy) [същото като дженисектимикроикофорномика* (genisectimicroecofornomy)] [разнородната микроикофорномика, секторната микроикофорномика и разнородната
секторен микроикофорномика са разновидности на по-общото понятие за групова микроикофорномика* (group microecofornomy), което е същото като групомикроикофорномика* (groupmicroecofornomy)];
(в) към обществената микроикофорномика – еднородна обществена
микроикофорномика* (homogeneous social microecofornomy) [същото като
хомосоцимикроикофорномика* (homosocimicroecofornomy)], разнородна обществена микроикофорномика* (heterogeneous social microecofornomy) [същото като хетеросоцимикроикофорномика* (heterosocimicroecofornomy)] и
всеобща обществена микроикофорномика* (general social microecofornomy)
[същото като дженисоцимикроикофорномика* (genisocimicroecofornomy)]
[всеобщатат микроикофорномика, обществената микроикофорномика и всеобщата обществена микроикофорномика са разновидности на по-общото понятие
за
всеобхватна
микроикофорномика*
(comprehensive
microecofornomy), което е същото като компремикроикофорномика*
(compremicroecofornomy)];
(2) за мезоикофорномиката:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(а) към секторната мезоикофорномика – еднородна секторна мезоикофорномика* (homogeneous sector mesoecofornomy) [същото като хомосектимезоикофорномика* (homosectimesoecofornomy)], разнородна секторна мезоикофорномика* (heterogeneous sector mesoecofornomy) [същото като хетеросектимезоикофорномика* (heterosectimesoecofornomy)] и всеобща сесторна мезоикофорномика* (general sector mesoecofornomy) [същото като дженисектимезоикофорномика* (genisectimesoecofornomy)] [разнородната мезоикофорномика, секторната мезоикофорномика и разнородната секторен мезоикофорномика са разновидности на по-общото понятие за групова мезоикофорномика* (group mesoecofornomy), което е същото като групомезоикофорномика* (groupmesoecofornomy)];
(б) към обществената мезоикофорномика – еднородна обществена мезоикофорномика* (homogeneous social mesoecofornomy) [същото като хомосоцимезоикофорномика* (homosocimesoecofornomy)], разнородна обществена
мезоикофорномика* (heterogeneous social mesoecofornomy) [същото като хетеросоцимезоикофорномика* (heterosocimesoecofornomy)] и всеобща обществена мезоикофорномика* (general social mesoecofornomy) [същото като
дженисоцимезоикофорномика* (genisocimesoecofornomy)] [всеобщата мезоикофорномика, обществената мезоикофорномика и всеобщата обществен мезоикофорномика са разновидности на по-общото понятие за всеобхватна мезоикофорномика* (comprehensive mesoecofornomy), което е същото като компремезоикофорномика* (compremesoecofornomy)];
(3) за макроикофорномиката:
(а) към обществената макроикофорномика – еднородна обществеан макроикофорномика* (homogeneous social macroecofornomy) [същото като хомосоцимакроикофорномика* (homosocimacroecofornomy)] (ако не е посочено
друго, под еднороден обществена икофорномика обикновено се подразбира
еднородната обществена макроикофорномика), разнородна обществена макроикофорномика* (heterogeneous social macroecofornomy) [същото като хетеросоцимакроикофорномика* (heterosocimacroecofornomy)] (ако не е посочено
друго, под разнородна обществена икофорномика обикновено се подразбира
разнородната обществена макроикофорномика) и всеобща обществена макроикофорномика* (general social macroecofornomy) [същото като дженисоцимакроикофорномика* (genisocimacroecofornomy)] (ако не е посочено друго,
под всеобща обществена икофорномика обикновено се подразбира всеобщата
обществена макроикофорномика) [всеобщата макроикофорномика, обществената макроикофорномика и всеобщата обществена макроикофорномика са
142

1457

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидности на по-общото понятие за всеобхватна макроикофорномика*
(comprehensive macroecofornomy), което е същото като компремакроикофорномика* (compremacroecofornomy)].
Ингредиентната икофорномическа многостранност е ингредиентен икофорномически критерий, чрез който се идентифицират отделни сегменти от
цялостното поле на ингредиентната икофорномическа форматност, дефинирани едновременно от ингредиентната икофорномическа равнищност и ингредиентната икофорномическа обхватност.
Тъй като ингредиентната икофорномическа обхватност има поне две
разновидности – ингредиентната субстанциална икофорномическа обхватност и ингредиентната общностна икофорномическа обхватност, то и ингредиентната икофорномическа форматност има поне две съответстващи им
разновидности: това са ингредиентната субстанциална икофорномическа
форматност и ингредиентната общностна икофорномическа форматност.
VII. Ингредиентната субстанциална икофорномическа форматност*
(ingrediental substantial ecofornomic formatness) е общо понятие за ингредиентна субстанциална икофорномическа обхватност, ингредиентна икофорномическа равнищеност и ингредиентна субстанциална икофорномическа многостранност* (ingrediental substantial ecofornomic multilaterality) (субстанциалната икофорномическа обхватност, икофорномическата равнищност и икофорномическата многостранност са разновидности на субстанциалната икофорномическа форматност). Понятията за икофорномическия предмет, които
възникват при ингредиентната субстанциална икофорномическа форматност,
са показани във фиг. 13. Това е първично прилагане на ингредиентната субстанциална икофорномическа форматност, т.е. на първичната ингредиентна
субстанциална икофорномическа форматност* (primary ingrediental
substantial ecofornomic formatness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна субстанциална икофорномическа форматност* (organic ingrediental substantial ecofornomic formatness), е показано във фиг. 14.
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Първична ингредиентна икофорномическа
равнищност`

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

Макроикофорномически
предмет

Еднороден
макроикофорномически
предмет

Разнороден макроикофорномически
предмет

Всеобщ
макроикофорномически
предмет

Мезоикофорномически
предмет

Еднороден
мезоикофорномически
предмет

Разнороден мезоикофорномически
предмет

Всеобщ
мезоикофорномически
предмет

Микроикофорномически
предмет

Еднороден
микроикофорномически
предмет

Разнороден микроикофорномически
предмет

Всеобщ
микроикофорномически
предмет

Еднороден икофорномически
предмет

Разнороден икофорномически
предмет

Всеобщ
икофорномически предмет

Първична
ингредиентна
субстанциална
икофорномическа
многостранност

Първична ингредиентна субстанциална
икофорномическа обхватност

Фиг. 13. Първична ингредиентна субстанциална икофорномическа форматност

144

1459

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Органическа ингредиентна икофорномическа
равнищност`

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

Макроикофорномика

Еднородна
макроикофорномика

Разнородна
макроикофорномика

Всеобщамакроикофорномика

Мезоикофорномика

Еднородна
мезоикофорномика

Разнородна
мезоикофорномика

Всеобщамезоикофорномика

Микроикофорномика

Еднородна
микроикофорномика

Разнородна
микроикофорномика

Всеобщамикроикофорномика

Еднородна
икофорномика

Разнородна
икофорномика

Всеобща
икофорномика

Органическа
ингредиентна
субстанциална
икофорномическа
многостранност

Органическа ингредиентна субстанциална
икофорномическа обхватност

Фиг. 14. Органическа ингредиентна субстанциална икофорномическа форматност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икофорномическа равнищност и ингредиентната субстанциална икофорномическа обхватност, т.е. при първичната ингредиентна субстанциална икофорномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------многостранност* (primary ingrediental substantial ecofornomic multilaterality),
се конституират:
(1) за микроикофорномическия предмет – еднороден микроикофорномически предмет* (homogeneous microecofornomic thing) [същото като микроикофорномически хомопредмет* (microecofornomic homothing)], разнороден
микроикофорномически предмет* (heterogeneous microecofornomic thing)
[същото като микроикофорномически хетеропредмет* (microecofornomic
heterothing)] и всеобщ микроикофорномически предмет* (general
microecofornomic thing) [същото като микроикофорномически дженипредмет* (microecofornomic genithing)];
(2) за мeзоикофорномическия предмет – еднороден мезоикофорномически предмет* (homogeneous mesoecofornomic thing) [същото като мезоикофорномически хомопредмет* (mesoecofornomic homothing)], разнороден мезоикофорномически предмет* (heterogeneous mesoecofornomic thing) [същото
като мезоикофорномически хетеропредмет* (mesoecofornomic heterothing)] и
всеобщ мезоикофорномически предмет* (general mesoecofornomic thing)
[същото като мезоикофорномически дженипредмет* (mesoecofornomic
genithing)];
(3) за макроикофорномическия предмет – еднороден макроикофорномически предмет* (homogeneous macroecofornomic thing) [същото като макроикофорномически хомопредмет* (macroecofornomic homothing)], разнороден
макроикофорномически предмет* (heterogeneous macroecofornomic thing)
[същото като макроикофорномически хетеропредмет* (macroecofornomic
heterothing)] и всеобщ макроикофорномически предмет* (general
macroecofornomic thing) [същото като макроикофорномически дженипредмет* (macroecofornomic genithing)].
Като икофорномически връзки в горепосочените икофорномически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) за микроикофорномическия предмет – еднородни микроикофорномически ингредиенти*
(single microecofornomic ingredients), разнородни микроикофорномически ингредиенти* (sector microecofornomic ingredients) и всеобщи микроикофорномически ингредиенти* (social microecofornomic ingredients); (2) за мезоикофорномическия предмет – еднородни мезоикофорномически ингредиенти*
(sector mesoecofornomic ingredients), разнородни мезоикофорномически ингредиенти* (social mesoecofornomic ingredients) и всеобщи мезоикофорномически ингредиенти* (social mesoecofornomic ingredients); (3) за макроикофорномическия предмет – еднородни макроикофорномически ингредиенти*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(social macroecofornomic ingredients), разнородни макроикофорномически ингредиенти* (social macroecofornomic ingredients) и всеобщи макроикофорномически ингредиенти* (social macroecofornomic ingredients).
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната икофорномическа равнищност и ингредиентната субстанциална икофорномическа обхватност, т.е. при органическата ингредиентна субстанциална икофорномическа многостранност* (organic ingrediental substantial ecofornomic
multilaterality), се конституират:
(1) за микроикофорномиката – еднородна микроикофорномика*
(homogeneous microecofornomy) [същото като хомомикроикофорномика*
(homomicroecofornomy)], разнородна микроикофорномика* (heterogeneous
microecofornomy)
[същото
като
хетеромикроикофорномика*
(heteromicroecofornomy)] и
всеобща
микроикофорномика*
(general
microecofornomy)
[същото
като
дженимикроикофорномика*
(genimicroecofornomy)];
(2) за мезоикофорномиката – еднородна мезоикофорномика*
(homogeneous mesoecofornomy) [същото като хомомезоикофорномика*
(homomesoecofornomy)], разнородна мезоикофорномика* (heterogeneous
mesoecofornomy)
[същото
като
хетеромезоикофорномика*
(heteromesoecofornomy)]
и
всеобща
мезоикофорномика*
(general
mesoecofornomy)
[същото
като
дженимезоикофорномика*
(genimesoecofornomy)];
(1) за макроикофорномиката – еднородна макроикофорномика*
(homogeneous macroecofornomy) [същото като хомомакроикофорномика*
(homomacroecofornomy)], разнородна макроикофорномика* (heterogeneous
macroecofornomy)
[същото
като
хетеромакроикофорномика*
(heteromacroecofornomy)] и всеобща макроикофорномика* (general
macroecofornomy)
[същото
като
дженимакроикофорномика*
(genimacroecofornomy)];
Ингредиентната субстанциална икофорномическа многостранност е ингредиентен икофорномически критерий, чрез който се идентифицират отделни
сегменти от цялостното поле на ингредиентната субстанциална икофорномическа форматност, дефинирани едновременно от ингредиентната икофорномическа равнищност и ингредиентната субстанциална икофорномическа обхватност.
Когато субстанциално и съвместно се приложат ингредиентната икофорномическа равнищност, ингредиентната субстанциална икофорномическа обх147
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ватност, ингредиентната икофорномическа общностност и ингредиентната
общностна икофорномическа обхватност, се конституират:
(1) за еднородния отделен икофорномически предмет – (а) еднороден съвкупен отделен икофорномически предмет* (homogeneous joint single
ecofornomic thing), което е същото като съвкупен частен икофорномически
предмет* (joint particular ecofornomic thing) и като частностопански икофорномически предмет* (part-ecofornomic thing) [тя е като еднороден съвкупен отделен микроикофорномически предмет* (homogeneous joint single microecofornomic thing), което е същото като съвкупен частен микроикофорномически предмет* (joint particular microecofornomic thing) и като частностопански микроикофорномически предмет* (part-microecofornomic thing)], и
(б) еднороден съвкупаностен отделен икофорномически предмет*
(homogeneous totalitic single ecofornomic thing), което е същото като съвкупеностен частен икофорномически предмет* (totalitic particular ecofornomic
thing) [тя е като еднороден съвкупностен отделен микроикофорномически
предмет* (homogeneous totalitic single microecofornomic thing), което е същото
като съвкупеностен частен микроикофорномически предмет* (totalitic
particular microecofornomic thing)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са
разновидности на частния микроикофорномически предмет;
(2) за еднородния секторен икофорномически предмет – (а) еднороден
съвкупен секторен икофорномически предмет* (homogeneous joint sector
ecofornomic thing) [в т.ч. (α) еднороден съвкупен секторен микроикофорномически предмет* (homogeneous joint sector microecofornomic thing) и (β)
еднороден
съвкупен
секторен
мезоикофорномически
предмет*
(homogeneous joint sector mesoecofornomic thing)] и (б) еднороден съвкупностен секторен икофорномически предмет* (homogeneous totalitic sector
ecofornomic thing) [в т.ч еднороден съвкупностен секторен микроикофорномически предмет* (homogeneous totalitic sector microecofornomic thing) и
еднороден съвкупностен секторен мезоикофорномически предмет*
(homogeneous totalitic sector mesoecofornomic thing)];
(3) за еднородния обществен икофорномически предмет – (а) еднороден
съвкупен обществен икофорномически предмет* (homogeneous joint social
ecofornomic thing) [в т.ч. (α) еднороден съвкупен обществен микроикофорномически предмет* (homogeneous joint social microecofornomic thing), (β) еднороден съвкупен обществен мезоикофорномически предмет* (homogeneous
joint social mesoecofornomic thing) и (γ) еднороден съвкупен обществен макроикофорномически предмет* (homogeneous joint social macroecofornomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------thing)] и (б) еднороден съвкупностен обществен икофорномически предмет* (homogeneous totalitic social ecofornomic thing) [в т.ч. (α) еднороден съвкупностен обществен микроикофорномически предмет* (homogeneous
totalitic social microecofornomic thing), (β) еднороден съвкупностен обществен
мезоикофорномически
предмет*
(homogeneous
totalitic
social
mesoecofornomic thing) и (γ) еднороден съвкупностен обществен макроикофорномически предмет* (homogeneous totalitic social macroecofornomic
thing)];
(4) за разнородния отделен икофорномически предмет – (а) разнороден
съвкупен отделен икофорномически предмет* (heterogeneous joint single
ecofornomic thing) [тя е като разнороден съвкупен отделен микроикофорномически предмет* (heterogeneous joint single microecofornomic thing)] и (б)
разнороден
съвкупностен
отделен
икофорномически
предмет*
(heterogeneous totalitic single ecofornomic thing) [тя е като разнороден съвкупностен отделен микроикофорномически предмет* (heterogeneous totalitic
single ecofornomic microthing)];
(5) за разнородния секторен икофорномически предмет – (а) разнороден
съвкупен секторен икофорномически предмет* (heterogeneous joint sector
ecofornomic thing), което е същото като съвкупен групов икофорномически
предмет* (joint group ecofornomic thing) и като груповостопански икофорномически предмет* (group-ecofornomic thing) [в т.ч. (α) разнороден съвкупен
секторен микроикофорномически предмет* (heterogeneous joint sector
microecofornomic thing), което е същото като съвкупен групов микроикофорномически предмет* (joint group microecofornomic thing) и като груповостопански микроикофорномически предмет* (group-microecofornomic thing) и
(β) разнороден съвкупен секторен мезоикофорномически предмет*
(heterogeneous joint sector mesoecofornomic thing), което е същото като съвкупен групов мезоикофорномически предмет* (joint group mesoecofornomic
thing) и като груповостопански мезоикофорномически предмет* (groupmesoecofornomic thing)], и (б) разнороден съвкупностен секторен икофорномически предмет* (heterogeneous totalitic sector ecofornomic thing), което е
същото като съвкупеностен групов икофорномически предмет* (totalitic
group ecofornomic thing) [в т.ч. (α) разнороден съвкупностен секторен микроикофорномически предмет* (heterogeneous totalitic sector microecofornomic
thing), което е същото като съвкупеностен групов микроикофорномически
предмет* (totalitic group microecofornomic thing) и (β) разнороден съвкупностен секторен мезоикофорномически предмет* (heterogeneous totalitic sector
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------mesoecofornomic thing), което е същото като съвкупеностен групов мезоикофорномически предмет* (totalitic group mesoecofornomic thing)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са разновидности, съответно, на груповия микроикофорномически предмет и груповия мезоикофорномически предмет;
(6) за разнородния обществен икофорномически предмет – (а) разнороден
съвкупен обществен икофорномически предмет* (heterogeneous joint social
ecofornomic thing) [в т.ч. (α) разнороден съвкупен обществен микроикофорномически предмет* (heterogeneous joint social microecofornomic thing), (β)
разнороден съвкупен обществен мезоикофорномически предмет*
(heterogeneous joint social mesoecofornomic thing) и (γ) разнороден съвкупен
обществен макроикофорномически предмет* (heterogeneous joint social macroecofornomic thing)] и (б) разнороден съвкупностен обществен икофорномически предмет* (heterogeneous totalitic social ecofornomic thing) [в т.ч. (α)
разнороден съвкупностен обществен микроикофорномически предмет*
(heterogeneous totalitic social microecofornomic thing), (β) разнороден съвкупностен обществен мезоикофорномически предмет* (heterogeneous totalitic
social mesoecofornomic thing) и (γ) разнороден съвкупностен обществен макроикофорномически предмет* (heterogeneous totalitic social macroecofornomic
thing)];
(7) за всеобщия отделен икофорномически предмет – (а) всеобщ съвкупен
отделен икофорномически предмет* (general joint single ecofornomic thing)
[тя е като всеобщ съвкупен отделен микроикофорномически предмет*
(general joint single microecofornomic thing)] и (б) всеобщ съвкупностен отделен икофорномически предмет* (general totalitic single ecofornomic thing) [тя
е като всеобщ съвкупностен отделен микроикофорномически предмет*
(general totalitic single microecofornomic thing)];
(8) за всеобщия секторен икофорномически предмет – (а) всеобщ съвкупен секторен икофорномически предмет* (general joint sector ecofornomic
thing) [в т.ч. (α) всеобщ съвкупен секторен микроикофорномически предмет* (general joint sector microecofornomic thing) и (β) всеобщ съвкупен секторен мезоикофорномически предмет* (general joint sector mesoecofornomic
thing)] и (б) всеобщ съвкупностен секторен икофорномически предмет*
(general totalitic sector ecofornomic thing) [в т.ч. (α) всеобщ съвкупностен секторен микроикофорномически предмет* (general totalitic sector
microecofornomic thing) и (β) всеобщ съвкупностен секторен мезоикофорномически предмет* (general totalitic sector mesoecofornomic thing)];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(9) за всеобщия обществен икофорномически предмет – (а) всеобщ съвкупен обществен икофорномически предмет* (general joint social ecofornomic
thing), което е същото като съвкупен всеобхватен икофорномически предмет
(joint comprehensive ecofornomic thing) и като народностопански икофорномически предмет* (all-ecofornomic thing) [в т.ч. (α) всеобщ съвкупен обществен микроикофорномически предмет* (general joint social microecofornomic
thing), което е същото като съвкупен всеобхватен микроикофорномически
предмет (joint comprehensive microecofornomic thing) и като народностопански микроикофорномически предмет* (all-microecofornomic thing), (β) всеобщ
съвкупен обществен мезоикофорномически предмет* (general joint social
mesoecofornomic thing), което е същото като съвкупен всеобхватен мезоикофорномически предмет (joint comprehensive mesoecofornomic thing) и като
народностопански мезоикофорномически предмет* (all-mesoecofornomic
thing) и (γ) всеобщ съвкупен обществен макроикофорномически предмет*
(general joint social macroecofornomic thing), което е същото като съвкупен всеобхватен
макроикофорномически
предмет
(joint
comprehensive
macroecofornomic thing) и като народностопански макроикофорномически
предмет* (all-macroecofornomic thing)], и (б) всеобщ съвкупностен обществен икофорномически предмет* (general totalitic social ecofornomic thing), което е същото като съвкупеностен всеобхватен икофорномически предмет*
(totalitic comprehensive ecofornomic thing) [в т.ч. (α) всеобещ съвкупностен
обществен микроикофорномически предмет* (general totalitic social
microecofornomic thing), което е същото като съвкупеностен всеобхватен
микроикофорномически предмет* (totalitic comprehensive microecofornomic
thing), (β) всеобщ съвкупностен обществен мезоикофорномически предмет* (general totalitic social mesoecofornomic thing), което е същото като съвкупеностен всеобхватен мезоикофорномически предмет* (totalitic
comprehensive mesoecofornomic thing) и (γ) всеобщ съвкупностен обществен
макроикофорномически предмет* (general totalitic social macroecofornomic
thing), което е същото като съвкупеностен всеобхватен макроикофорномически предмет* (totalitic comprehensive macroecofornomic thing)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са разновидности, съответно, на всеобхватния
микроикофорномически предмет, всеобхватния мезоикофорномически предмет и всеобхватния макроикофорномически предмет.
На всички разновидности на тези икофорномически предмети отговарят
съответстващи им разновидности на икофорномически ингредиенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната икофорномическа равнищност, ингредиентната субстанциална икофорномическа обхватност, ингредиентната икофорномическа общностност и ингредиентната
общностна икофорномическа обхватност, се конституират:
(1) за еднородната отделна икофорномика – (а) еднороден съвкупен отделна икофорномика* (homogeneous joint single ecofornomy), което е същото
като съвкупна частна икофорномика* (joint particular ecofornomy) и като
частностопанска икофорномика* (part-ecofornomy) [тя е като еднородна
съвкупна отделна микроикофорномика* (homogeneous joint single
microecofornomy), което е същото като съвкупна частна микроикофорномика* (joint particular microecofornomy) и като частностопанска микроикофорномика* (part-microecofornomy)], и (б) еднородна съвкупаностна отделна
икофорномика* (homogeneous totalitic single ecofornomy), което е същото като
съвкупеностна частна икофорномика* (totalitic particular ecofornomy) [тя е
като еднородна съвкупностна отделна микроикофорномика* (homogeneous
totalitic single microecofornomy), което е същото като съвкупеностна частна
микроикофорномика* (totalitic particular microecofornomy)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са разновидности на частната микроикофорномика;
(2) за еднородната секторна икофорномика – (а) еднородна съвкупна секторна икофорномика* (homogeneous joint sector ecofornomy) [в т.ч. (α) еднородна съвкупна секторна микроикофорномика* (homogeneous joint sector microecofornomy) и (β) еднородна съвкупна секторна мезоикофорномика*
(homogeneous joint sector mesoecofornomy)] и (б) еднородна съвкупностна
секторна икофорномика* (homogeneous totalitic sector ecofornomy) [в т.ч
еднородна съвкупностна секторна микроикофорномика* (homogeneous
totalitic sector microecofornomy) и еднородна съвкупностна секторна мезоикофорномика* (homogeneous totalitic sector mesoecofornomy)];
(3) за еднородната обществена икофорномика – (а) еднородна съвкупна
обществена икофорномика* (homogeneous joint social ecofornomy) [в т.ч. (α)
еднородна съвкупна обществена микроикофорномика* (homogeneous joint
social microecofornomy), (β) еднородна съвкупна обществена мезоикофорномика* (homogeneous joint social mesoecofornomy) и (γ) еднородна съвкупна
обществена
макроикофорномика*
(homogeneous
joint
social
macroecofornomy)] и (б) еднородна съвкупностна обществена икофорномика* (homogeneous totalitic social ecofornomy) [в т.ч. (α) еднородна съвкупностен обществена микроикофорномика* (homogeneous totalitic social
microecofornomy), (β) еднородна съвкупностна обществена мезоикофорно152
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мика* (homogeneous totalitic social mesoecofornomy) и (γ) еднородна съвкупностна обществена макроикофорномика* (homogeneous totalitic social
macroecofornomy)];
(4) за разнородната отделна икофорномика – (а) разнородна съвкупна отделна икофорномика* (heterogeneous joint single ecofornomy) [тя е като разнородна съвкупна отделна микроикофорномика* (heterogeneous joint single microecofornomy)] и (б) разнородна съвкупностна отделна икофорномика*
(heterogeneous totalitic single ecofornomy) [тя е като разнородна съвкупностна
отделна микроикофорномика* (heterogeneous totalitic single ecofornomic microthing)];
(5) за разнородната секторна икофорномика – (а) разнородна съвкупна
секторна икофорномика* (heterogeneous joint sector ecofornomy), което е същото като съвкупна групова икофорномика* (joint group ecofornomy) и като
груповостопанска икофорномика* (group-ecofornomy) [в т.ч. (α) разнородна
съвкупна секторна микроикофорномика* (heterogeneous joint sector
microecofornomy), което е същото като съвкупна групова микроикофорномика* (joint group microecofornomy) и като груповостопанска микроикофорномика* (group-microecofornomy) и (β) разнородна съвкупна секторна мезоикофорномика* (heterogeneous joint sector mesoecofornomy), което е същото като съвкупна групова мезоикофорномика* (joint group mesoecofornomy) и като
груповостопанска мезоикофорномика* (group-mesoecofornomy)], и (б) разнородна съвкупностна секторна икофорномика* (heterogeneous totalitic sector
ecofornomy), което е същото като съвкупеностна групова икофорномика*
(totalitic group ecofornomy) [в т.ч. (α) разнородна съвкупностна секторна
микроикофорномика* (heterogeneous totalitic sector microecofornomy), което е
същото като съвкупеностна групова микроикофорномика* (totalitic group microecofornomy) и (β) разнородна съвкупностна секторна мезоикофорномика* (heterogeneous totalitic sector mesoecofornomy), което е същото като съвкупеностна групова мезоикофорномика* (totalitic group mesoecofornomy)], като
съдържащите се в (а) и (б) позиции са разновидности, съответно, на груповата
микроикофорномикаи груповата мезоикофорномика;
(6) за разнородната обществена икофорномика – (а) разнородна съвкупна
обществена икофорномика* (heterogeneous joint social ecofornomy) [в т.ч. (α)
разнородна съвкупна обществена микроикофорномика* (heterogeneous joint
social microecofornomy), (β) разнородна съвкупна обществена мезоикофорномика* (heterogeneous joint social mesoecofornomy) и (γ) разнородна съвкупна
обществена
макроикофорномика*
(heterogeneous
joint
social
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------macroecofornomy)] и (б) разнородна съвкупностна обществена икофорномика* (heterogeneous totalitic social ecofornomy) [в т.ч. (α) разнородна съвкупностна обществена микроикофорномика* (heterogeneous totalitic social
microecofornomy), (β) разнородна съвкупностна обществена мезоикофорномика* (heterogeneous totalitic social mesoecofornomy) и (γ) разнородна съвкупностна обществена макроикофорномика* (heterogeneous totalitic social macroecofornomy)];
(7) за всеобщата отделна икофорномика – (а) всеобща съвкупна отделена
икофорномика* (general joint single ecofornomy) [тя е като всеобща съвкупна
отделна микроикофорномика* (general joint single microecofornomy)] и (б)
всеобща съвкупностна отделна икофорномика* (general totalitic single
ecofornomy) [тя е като всеобща съвкупностена отделна микроикофорномика* (general totalitic single microecofornomy)];
(8) за всеобщата секторна икофорномика – (а) всеобща съвкупна секторна икофорномика* (general joint sector ecofornomy) [в т.ч. (α) всеобща съвкупна секторна микроикофорномика* (general joint sector microecofornomy) и (β)
всеобща съвкупна секторна мезоикофорномика* (general joint sector
mesoecofornomy)] и (б) всеобща съвкупностна секторна икофорномика*
(general totalitic sector ecofornomy) [в т.ч. (α) всеобща съвкупностна секторна
микроикофорномика* (general totalitic sector microecofornomy) и (β) всеобща
съвкупностна секторна мезоикофорномика* (general totalitic sector
mesoecofornomy)];
(9) за всеобщата обществена икофорномика – (а) всеобща съвкупна обществена икофорномика* (general joint social ecofornomy), което е същото
като съвкупна всеобхватна икофорномика(joint comprehensive ecofornomy) и
като народностопанска икофорномика* (all-ecofornomy) [в т.ч. (α) всеобща
съвкупна обществена микроикофорномика* (general joint social
microecofornomy), което е същото като съвкупна всеобхватна микроикофорномика(joint comprehensive microecofornomy) и като народностопанска микроикофорномика* (all-microecofornomy), (β) всеобща съвкупна обществена
мезоикофорномика* (general joint social mesoecofornomy), което е същото като
съвкупна
всеобхватна
мезоикофорномика(joint
comprehensive
mesoecofornomy) и като народностопанска мезоикофорномика* (allmesoecofornomy) и (γ) всеобща съвкупна обществена макроикофорномика*
(general joint social macroecofornomy), което е същото като съвкупна всеобхватна макроикофорномика(joint comprehensive macroecofornomy) и като народностопанска макроикофорномика* (all-macroecofornomy)], и (б) всеобща
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупностна обществена икофорномика* (general totalitic social
ecofornomy), което е същото като съвкупеностна всеобхватна икофорномика* (totalitic comprehensive ecofornomy) [в т.ч. (α) всеобща съвкупностна обществена микроикофорномика* (general totalitic social microecofornomy), което е същото като съвкупеностна всеобхватна микроикофорномика*
(totalitic comprehensive microecofornomy), (β) всеобща съвкупностна обществена мезоикофорномика* (general totalitic social mesoecofornomy), което е същото като съвкупеностна всеобхватна мезоикофорномика* (totalitic
comprehensive mesoecofornomy) и (γ) всеобща съвкупностна обществена
макроикофорномика* (general totalitic social macroecofornomy), което е същото като съвкупеностна всеобхватна макроикофорномика* (totalitic
comprehensive macroecofornomy)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са
разновидности, съответно, на всеобхватната микроикофорномика, всеобхватната мезоикофорномикаи всеобхватната макроикофорномика.
VIII. Ингредиентната общностна икофорномическа форматност*
(ingrediental communitical ecofornomic formatness) е общо понятие за ингредиентна общностна икофорномическа обхватност, ингредиентна икофорномическа равнищеност и ингредиентна общностна икофорномическа многостранност* (ingrediental communitical ecofornomic multilaterality) (общностната
икофорномическа обхватност, икофорномическата равнищност и общностната
икофорномическа многостранност са разновидности на общностната икофорномическа форматност). Понятията за икофорномически предмет, които възникват при ингредиентната общностна икофорномическа форматност, са показани във фиг. 15. Това е първично прилагане на ингредиентната общностна
икофорномическа форматност, т.е. на първичната ингредиентна общностна
икофорномическа форматност* (primary ingrediental communitical
ecofornomic formatness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на
органическата ингредиентна общностна икофорномическа форматност*
(organic ingrediental communitical ecofornomic formatness), е показано във фиг.
16.
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Първична ингредиентна икофорномическа
равнищност

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

Обществен макроикофорномически
предмет

Макроикофорномически
предмет

Секторен
мезоикофорномически
предмет

Обществен мезоикофорном
ически
предмет

Отделен
микроикофорном
ически
предмет

Секторен
микроикофорном
ически
предмет

Обществен микроикофорномически
предмет

Отделен
икофорномически предмет

Секторен
икофорномически
предмет

Обществен икофорномически
предмет

Мезоикофорномически
предмет

Микроикофорномически
предмет

Първична
ингредиентна
общностна
икофорномическа
многостранност

Първична ингредиентна общностна
икофорномическа обхватност

Фиг. 15. Първична ингредиентна общностна икофорномическа форматност
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Органическа ингредиентна икофорномическа
равнищност

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

Общественна
макроикофорномика

Макроикофорномика

Секторна
мезоикофорномика

Общественна
мезоикофорномика

Отделна
микроикофорномика

Секторна
микроикофорномика

Общественна
микроикофорномика

Отделна
икофорномика

Секторна
икофорномика

Обществена икофорномика

Мезоикофорномика

Микроикофорномика

Органическа
ингредиентна
общностна
икофорномическа
многостранност

Органическа ингредиентна общностна
икофорномическа обхватност

Фиг. 16. Органическа ингредиентна общностна икофорномическа форматност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икофорномическа равнищност и ингредиентната общностна икофорномическа обхватност,
т.е. при първичната ингредиентна общностна икофорномическа многост-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ранност* (primary ingrediental communitical ecofornomic multilaterality), се конституират:
(1) за микроикофорномическия предмет – отделен микроикофорномически предмет* (single microecofornomic thing) [същото като микроикофорномически сингълпредмет* (microecofornomic single thing)], към който се
числят индивидуалният икофорномически предмет (individual ecofornomic
thing), фирменият икофорномически предмет (firm ecofornomic thing), отрасловият икофорномически предмет (branch ecofornomic thing), както и
други общностни (респ. институционални) икофорномически формирования,
секторният микроикофорномически предмет* (sector microecofornomic
thing)
[същото
като
микроикофорномически
сектипредмет*
(microecofornomic sectithing)], към който се числи комплексният икофорномически предмет (complex ecofornomic thing) от фирми и други, и общественният микроикофорномически предмет* (social microecofornomic thing)
[същото като микроикофорномически соципредмет* (microecofornomic
socithing)];
(2) за мезоикофорномическия предмет – секторният мезоикофорномически предмет* (sector mesoecofornomic thing) [същото като мезоикофорномически сектипредмет* (mesoecofornomic sectithing)] и общественият мезоикофорномически предмет* (social mesoecofornomic thing) [същото като
мезоикофорномически соципредмет* (mesoecofornomic socithing)];
(3) за макроикофорномическия предмет – общественият макроикофорномически предмет* (social macroecofornomic thing) [същото като макроикофорномически соципредмет* (macroecofornomic socithing)].
Като икофорномически връзки в горепосочените икофорномически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) за микроикофорномическия предмет – отделни микроикофорномически ингредиенти*
(single microecofornomic ingredients), секторни микроикофорномически ингредиенти* (sector microecofornomic ingredients) и обществени микроикофорномически ингредиенти* (social microecofornomic ingredients); (2) за мезоикофорномическия предмет – секторни мезоикофорномически ингредиенти*
(sector mesoecofornomic ingredients) и обществени мезоикофорномически ингредиенти* (social mesoecofornomic ingredients); (3) за макроикофорномическия предмет – обществени макроикофорномически ингредиенти* (social
macroecofornomic ingredients).
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната икофорномическа равнищност и ингредиентната общностна икофорномическа обхват158
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност, т.е. при органическата ингредиентна общностна икофорномическа
многостранност*
(organic
ingrediental
communitical
ecofornomic
multilaterality), се конституират: (1) за микроикофорномиката – отделна микроикофорномика* (single microecofornomy) [същото като сингълмикроикофорномика* (ecofornomic singlemicroecofornomy)], към който се числят индивидуалната икофорномика (individual ecofornomy), фирмената икофорномика (firm ecofornomy), отрасловата икофорномика (branch ecofornomy),
както и други общностни (респ. институционални) икофорномически формирования, секторната микроикофорномика* (sector microecofornomy) [същото
като сектимикроикофорномика* (sectimicroecofornomy)], към който се числи
комплексната икофорномика (complex ecofornomy) от фирми и други, и общественната микроикофорномика* (social microecofornomy) [същото като
социмикроикофорномика* (socimicroecofornomy)]; (2) за мезоикофорномиката – секторната мезоикофорномика* (sector mesoecofornomy) [същото като
сектимезоикофорномика* (sectimesoecofornomy)] и общественага мезоикофорномика* (social mesoecofornomy) [същото като социмезоикофорномика*
(socimesoecofornomy)]; (3) за макроикофорномиката – обществената макроикофорномика* (social macroecofornomy) [същото като социмакроикофорномика* (socimacroecofornomy)].
Ингредиентната общностна икофорномическа многостранност е ингредиентен икофорномически критерий, чрез който се идентифицират отделни сегменти от цялостното поле на ингредиентната общностна икофорномическа
форматност, дефинирани едновременно от ингредиентната икофорномическа
равнищност и ингредиентната общностна икофорномическа обхватност.
IX. Ингредиентната общностно-равнищна икофорномическа съставност* (ingrediental communistically-levelic ecofornomic compoundness) е общо
понятие за ингредиентна икофорномическа равнищност, ингредиентна икофорномическа общностност и ингредиентна общностно-равнищна икофорномическа
композитност*
(ingrediental
communistically-levelic
ecofornomic compositness) (икофорномическата равнищност, икофорномическата общностност и общностно-равнищната икофорномическа композитност
са разновидности на общностно-равнищната икофорномическа съставност).
Понятията за икофорномически предмет (това се отнася и за икофорномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната общностноравнищната икофорномическа съставност, са показани във фиг. 17. Това е
първично прилагане на ингредиентната общностно-равнищна икофорноми159
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа съставност, т.е. на първичната ингредиентна общностно-равнищна
икофорномическа съставност* (primary ingrediental communistically-levelic
ecofornomic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий,
т.е. на органическата ингредиентна общностно-равнищна икофорномическа съставност* (organic ingrediental communistically-levelic ecofornomic
compoundness), е показано във фиг. 18.
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Първична ингредиентна икофорономическа
равнищност

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

Микроикофорномически
предмет

Съвкупен
микроикофорном
ически
предмет

Мезоикофорномически
предмет

Съвкупен
мезоикофорномически
предмет

Макроикофорномически
предмет

Съвкупен
макроикоикофорномически
предмет

Първична
ингредиентна
общностноравнищна
икофорномическа
композитност

Съвкупен
икофорномически
предмет

Съвкупностен микроикофорн
омически
предмет

Съвкупностен мезоикофорномически
предмет

Съвкупностен макроикофорн
омически
предмет

Съвкупностен
икофорномически
предмет

Първична ингредиентна
икофорномическа общностност

Фиг. 17. Първична ингредиентна общностно-равнищна икофорномическа
съставност
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Органическа ингредиентна икофорономическа
равнищност

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

Микроикофорномика

Съвкупна
микроикофорном
ика

Съвкупностна
микроикофорном
ика

Мезоикофорномика

Съвкупна
мезоикофорномика

Съвкупностна
мезоикофорномика

Съвкупна
макроикофорном
ика

Съвкупностна
макроикофорном
ика

Съвкупна
икофорномика

Съвкупностна
икофорно
мика

Макроикофорномика

Органическа
ингредиентна
общностноравнищна
икофорномическа
композитност

Органическа ингредиентна
икофорномическа общностност

Фиг. 18. Органическа ингредиентна общностно-равнищна икофорномическа
съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икофорномическа равнищност и ингредиентната икофорномическа общностност, т.е. при
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------първичната ингредиентна общностно-равнищна икофорномическа композитност* (primary ingrediental communistically-levelic ecofornomic compositness), се конституират:
(1) за микроикофорномическия предмет – съвкупен микроикофорномическа предмет* (joint microecofornomic thing) – когато общностнодефинираният микроикофорномически предмет се разглежда като единно и
сумарно цяло от съставящите я по-нискообхватни частични и единични микроикофорномически предмети, все едно че е един единствен и отделен микроикофорномически предмет, и съвкупностен микроикофорномически предмет* (totalitic microecofornomic thing) – когато той се разглежда като множество (като съвкупност) от съставящите го по-нискообхватни частични и хомогенни микроикофорномически предмети;
(2) за мезоикофорномическия предмет – съвкупен мезоикофорномически
предмет* (joint mesoecofornomic thing) – когато общностно-дефинираният мезоикофорномически предмет се разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите го по-нискообхватни частични и хомогенни мезоикофорномически
предмети, все едно че е един единствен и отделен мезоикофорномически
предмет, и съвкупностен мезоикофорномически предмет* (totalitic
mesoecofornomic thing) – когато той се разглежда като множество (като съвкупност) от съставящите го по-нискообхватни частични и хомогенни мезоикофорномически предмети;
(3) за макроикофорномическия предмет – съвкупен макроикофорномически предмет* (joint macroecofornomic thing) – когато общностнодефинираната макроикофорномически предмет се разглежда като единно и
сумарно цяло от съставящите го по-нискообхватни частични и хомогенни макроикофорномически предмети, все едно че е един единствен и отделен макроикофорномически предмет, и съвкупностен микроикофорномически предмет* (totalitic macroecofornomic thing) – когато той се разглежда като множество (като съвкупност) от съставящите го по-нискообхватни частични и хомогенни микроикофорномически предмети.
Като икофорномически връзки в горепосочените икофорномически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) за микроикофорномическия предмет – съвкупни микроикофорномически ингредиенти* (joint
microecofornomic ingredients) и съвкупностни микроикофорномически ингредиенти* (totalitic microecofornomic ingredients); (2) за мезоикофорномическия
предмет – съвкупни мезоикофорномически ингредиенти* (joint mesoecofornomic ingredients) и съвкупностни мезоикофорномически ингредиенти*
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(totalitic mesoecofornomic ingredients); (3) за макроикофорномическия предмет
– съвкупни макроикофорномически ингредиенти* (joint macroecofornomic
ingredients) и съвкупностни макроикофорномически ингредиенти* (totalitic
macroecofornomic ingredients).
Когато съвместно се приложат ингредиентната икофорномическа равнищност, ингредиентната общностна икофорномическа обхватност и ингредиентната икофорномическа общностност, се конституират:
(1) за микроикофорномическата предмет: (а) към отделния микроикофорномическа предмет – съвкупен отделен микроикофорномически предмет*
(joint single microecofornomic thing) и съвкупностен отделен микроикофорномически предмет* (totalitic single microecofornomic thing); (б) към секторния микроикофорномическа предмет – съвкупен секторен микроикофорномически предмет* (joint sector microecofornomic thing) и съвкупностен секторен микроикофорномически предмет* (totalitic sector microecofornomic
thing); (в) към обществения микроикофорномически предмет – съвкупен обществен микроикофорномически предмет* (joint social microecofornomic
thing) и съвкупностен обществен микроикофорномически предмет*
(totalitic social microecofornomic thing);
(2) за мезоикофорномическия предмет: (а) към секторния мезоикофорномически предмет – съвкупен секторен мезоикофорномически предмет*
(joint sector mesoecofornomic thing) и съвкупностен секторен мезоикофорномически предмет* (totalitic sector mesoecofornomic thing); (б) към обществения мезоикофорномически предмет – съвкупен обществен мезоикофорномически предмет* (joint social mesoecofornomic thing) и съвкупностен обществен мезоикофорномически предмет* (totalitic social mesoecofornomic thing);
(3) за макроикофорномическия предмет: към обществения макроикофорномическа предмет – съвкупен обществен макроикофорномически предмет* (joint social macroecofornomic thing) и съвкупностен обществен макроикофорномически предмет* (totalitic social macroecofornomic thing).
На всички разновидности на тези икофорномически предмети отговарят
съответстващи им разновидности на икофорномически ингредиенти и икофорномики.
X. Ингредиентната субстанциално-равнищна икофорномическа съставност* (ingrediental substantially-levelic ecofornomic compoundness) е общо
понятие за ингредиентна икофорномическа равнищност, ингредиентна икофорномическа субстанциалност и ингредиентна субстанциално-равнищна
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икофорномическа
композитност*
(ingrediental
substantially-levelic
ecofornomic compositness) (икофорномическата равнищност, икофорномическа
субстанциалност и субстанциално-равнищната икофорномическа композитност са разновидности на субстанциално-равнищната икофорномическа съставност). Понятията за икофорномически предмети (това се отнася и за икофорномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната субстанциално-равнищната икофорномическа съставност, са показани във фиг. 19. Това е първично прилагане на ингредиентната субстанциално-равнищна икофорномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна субстанциалноравнищна икофорномическа съставност* (primary ingrediental substantiallylevelic ecofornomic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна субстанциално-равнищна икофорномическа съставност* (organic ingrediental substantially-levelic
ecofornomic compoundness), е показано във фиг. 20.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Първична ингредиентна икофорномическа
равнищност

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

Микроикофорномически
предмет

Агрегатен
микроикофорномически
предмет

Множествен микроикофорномически
предмет

Мезоикофорномически
предмет

Агрегатен
мезоикофорномиче
ски
предмет

Множествен мезоикофорномически
предмет

Макроикофорномически
предмет

Агрегатен
макроикофорномически
предмет

Множествен макроикофорномически
предмет

Агрегатен
икофорномически предмет

Множествен икофорномически
предмет

Първична
ингредиентна
субстанциалноравнищна
икофорномическа
композитност

Първична ингредиентна
икофорномическа
субстанциалност

Фиг. 19. Първична ингредиентна субстанциално-равнищна икофорномическа
съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Органическа ингредиентна икофорномическа
равнищност

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

Агрегатна
микроикофорном
ика

Множествена
микроикофорном
ика

Мезоикофорномика

Агрегатна
мезоикофорномика

Множествена мезоикофорномика

Макроикофорномика

Агрегатна
макроикофорномика

Множествена макроикофорномика

Агрегатна
икофорномика

Множествена
икофорномика

Микроикофорномика

Органическа
ингредиентна
субстанциалноравнищна
икофорномическа
композитност

Органическа ингредиентна
икофорномическа
субстанциалност

Фиг. 20. Органическа ингредиентна субстанциално-равнищна икофорномическа
съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икофорномическа равнищност и ингредиентната икофорномическа субстанциалност, т.е.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------при първичната ингредиентна субстанциално-равнищна икофорномическа
композитност* (primary ingrediental substantially-levelic ecofornomic compositness), се конституират:
(1)
агрегатен
микроикофорномически
предмет*
(aggregate
microecofornomic thing) [негова разновидност е агрегатният народностопански микроикофорномически предмет* (aggregate all-microecofornomic thing)]
и множествен микроикофорномически предмет* (plural microecofornomic
thing) [негова разновидност е множественият народностопански микроикофорномически предмет* (plural all-microecofornomic thing)];
(2)
агрегатен
мезоикофорномически
предмет*
(aggregate
mesoecofornomic thing) [негова разновидност е агрегатнатният народностопански мезоикофорномически предмет* (aggregate all-mesoecofornomic
thing)]
и
множествен
мезоикофорномически
предмет*
(plural
mesoecofornomic thing) [нейгова разновидност е множественият народностопански мезоикофорномически предмет* (plural all-mesoecofornomic
thing)];
(3)
агрегатен
макроикофорномически
предмет*
(aggregate
macroecofornomic thing) [неговаразновидност е агрегатнатният народностопански макроикофорномически предмет* (aggregate all-macroecofornomic
thing)] и множественият макроикофорномически предмет* (plural
macroecofornomic thing) [негова разновидност е множественият народностопански макроикофорномически предмет* (plural all-macroecofornomic
thing)].
На всички разновидности на тези икофорномически предмети отговарят
съответстващи им разновидности на икофорномически ингредиенти и икофорномики.
Когато субстанциално и съвместно се приложат ингредиентната икофорномическа равнищност, ингредиентната икофорномическа субстанциалност и
ингредиентната икофорномическа общностност, се конституират:
(1) към агрегатния съвкупен икофорномически предмет – (а) агрегатен
съвкупен микроикофорномически предмет* (aggregate joint microecofornomic
thing), (б) агрегатен съвкупен мезоикофорномически предмет* (aggregate
joint mesoecofornomic thing) и (в) агрегатен съвкупен макроикофорномически
предмет* (aggregate joint macroecofornomic thing); освен това: (а) агрегатният
микроикофорномически предмет, съвкупният микроикофорномически предмет и агрегатният съвкупен микроикофорномически предмет са разновидности
на по-общото понятие за общ микроикофорномически предмет (total
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------microecofornomic thing), (б) агрегатният мезоикофорномически предмет, съвкупният мезоикофорномически предмет и агрегатният съвкупен мезоикофорномически предмет са разновидности на по-общото понятие за общ мезоикофорномически предмет (total mesoecofornomic thing), (в) агрегатният макроикофорномически предмет, съвкупният макроикофорномически предмет и агрегатният съвкупна макроикофорномически предмет са разновидности на пообщото понятие за общ макроикофорномически предмет (total
macroecofornomic thing);
(2) към множествения съвкупен икофорномически предмет – (а) множествен съвкупен микроикофорномически предмет* (aggregate joint
microecofornomic thing), (б) множествен съвкупен мезоикофорномически
предмет* (aggregate joint mesoecofornomic thing) и (в) множествен съвкупен
макроикофорномически предмет* (aggregate joint macroecofornomic thing);
(3) към агрегатният съвкупностен икофорномически предмет – (а) агрегатен съвкупностен микроикофорномически предмет* (aggregate totalitic microecofornomic thing), (б) агрегатен съвкупностен мезоикофорномически
предмет* (aggregate totalitic mesoecofornomic thing) и (в) агрегатен съвкупностен макроикофорномически предмет* (aggregate totalitic macroecofornomic thing);
(4) към множествен съвкупностен икофорномически предмет – (а) множествен съвкупностен микроикофорномически предмет* (plural totalitic
microecofornomic thing), (б) множествен съвкупностен мезоикофорномически предмет* (plural totalitic mesoecofornomic thing) и (в) множествен съвкупностен макроикофорномически предмет* (plural totalitic macroecofornomic
thing); освен това: (а) множественият микроикофорномически предмет, съвкупностният микроикофорномически предмет и множественият съвкупностен
микроикофорномически предмет са разновидности на по-общото понятие за
мрежест микроикофорномически предмет (reticulated microecofornomic
thing), (б) множественият мезоикофорномически предмет, съвкупностният мезоикофорномически предмет и множественият съвкупностен мезоикофорномически предмет са разновидности на по-общото понятие за мрежест мезоикофорномически предмет (reticulated mesoecofornomic thing), (в) множественият макроикофорномически предмет, съвкупностният макроикофорномически предмет и множественият съвкупностен макроикофорномическа предмет са
разновидности на по-общото понятие за мрежест макроикофорномически
предмет (reticulated macroecofornomic thing).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------На всички разновидности на тези икофорномически предмети отговарят
съответстващи им разновидности на икофорномически ингредиенти и икофорномики.
XI. Ингредиентната субстанциално-субстанциалностна икофорномическа съставност* (ingrediental substantially-substantialitic ecofornomic
compoundness) е общо понятие за ингредиентна субстанциална икофорномическа обхвтност, ингредиентна икофорномическа субстанциалност и ингредиентна субстанциално-субстанциалностна икофорномическа композитност* (ingrediental substantially-substantialitic ecofornomic compositness) (субстанциалната икофорномическа обхватност, икофорномическата субстанциалност и субстанциално-субстанциалностната икофорномическа композитност са
разновидности на субстанциално-субстанциалностната икофорномическа съставност). Понятията за икофорномически предмет (това се отнася и за икофорномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната субстанциално-субстанциалностна икофорномическа съставност, са показани във фиг. 21.
Това е първично прилагане на ингредиентната субстанциалносубстанциалностна икофорномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна субстанциално-субстанциалностна икофорномическа съставност* (primary ingrediental substantially-substantialitic ecofornomic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата
ингредиентна субстанциално-субстанциалностна икофорномическа съставност* (organic ingrediental substantially-substantialitic ecofornomic compoundness), е показано във фиг. 22.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Първична ингредиентна субстанциална
икофорномическа обхватност

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

Еднороден икофорномически
предмет

Агрегатен
еднорден
икофорномически
предмет

Множествен еднороден икофорномически
предмет

Разнороден икофорномически
предмет

Агрегатен
разнороден икофорномически
предмет

Множествен разнороден икофорномически
предмет

Всеобщ
икофорномически предмет

Агрегатен
всеобщ
икофорномически
предмет

Множествен всеобщ
икофорномически
предмет

Агрегатен
икофорномически предмет

Множествен икофорномически
предмет

Конституентна
ингредиентна
субстанциалносубстанциалностна
икофорномическа
композитност

Първична ингредиентна
икофорномическа
субстанциалност

Фиг. 21. Първична ингредиентна субстанциално-субстанциалностна
икофорномическа съставност
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Органическа ингредиентна субстанциална
икофорномическа обхватност

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

Еднородна
икофорномика

Агрегатна
еднордна
икофорномика

Множествена еднородна
икофорномика

Разнородна
икофорномика

Агрегатна
разнордна
икофорномика

Множествена разнородна
икофорномика

Всеобща
икофорномика

Агрегатна
всеобща
икофорномика

Множествена
всеобща
икофорномика

Агрегатна
икофорномика

Множествена икофорномика

Органическа
ингредиентна
субстанциалносубстанциалностна
икофорномическа
композитност

Органическа ингредиентна
икофорномическа
субстанциалност

Фиг. 22. Органическа ингредиентна субстанциално-субстанциалностна
икофорномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икофорномическа субстанциалност и ингредиентната субстанциална икофорномическа об172
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хватност,
т.е.
при
първичната
ингредиентна
субстанциалносубстанциалностна икофорномическа композитност* (primary ingrediental
substantially-substantialitic ecofornomic compositness), се конституират:
(1) агрегатен еднороден икофорномически предмет* (aggregate
homogeneous ecofornomic thing) и множествен еднороден икофорномическа
предмет* (plural homogeneous ecofornomic thing);
(2) агрегатен разнороден икофорномически предмет* (aggregate
heterogeneous ecofornomic thing) и множествен разнороден икофорномически предмет* (plural heterogeneous ecofornomic thing);
(3) агрегатен всеобщ икофорномически предмет* (plural general
ecofornomic thing) и множествен всеобщ икофорномически предмет* (plural
general ecofornomic thing).
На всички разновидности на тези икофорномически предмети отговарят
съответстващи им разновидности на икофорномически ингредиенти и икофорномики.
Когато съвместно се приложат ингредиентната икофорномическа равнищност, ингредиентната икофорномическа субстанциалност и ингредиентната субстанциална икофорномическа обхватност, се конституират:
(1) към агрегатния еднороден икофорномически предмет – (а) агрегатен
еднороден микроикофорномически предмет* (aggregate homogeneous
microecofornomic thing), (б) агрегатен еднороден мезоикофорномически
предмет* (aggregate homogeneous mesoecofornomic thing) и (в) агрегатен
еднороден макроикофорномически предмет* (aggregate homogeneous
macroecofornomic thing);
(2) към множествения еднороден икофорномически предмет – (а) множествен еднороден микроикофорномически предмет* (plural homogeneous
microecofornomic thing), (б) множествен еднороден мезоикофорномически
предмет* (plural homogeneous mesoecofornomic thing) и (в) множествен
еднороден
макроикофорномически
предмет*
(plural
homogeneous
macroecofornomic thing);
(3) към агрегатния разнороден икофорномически предмет – (а) агрегатен
разнороден микроикофорномически предмет* (aggregate heterogeneous
microecofornomic thing), (б) агрегатен разнороден мезоикофорномически
предмет* (aggregate heterogeneous mesoecofornomic thing) и (в) агрегатен
разнороден макроикофорномически предмет* (aggregate heterogeneous
macroecofornomic thing);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(4) към множествения разнороден икофорномически предмет – (а) множествен разнороден микроикофорномически предмет* (plural heterogeneous
microecofornomic thing), (б) множествен разнороден мезоикофорномически
предмет* (plural heterogeneous mesoecofornomic thing) и (в) множествен разнороден
макроикофорномически
предмет*
(plural
heterogeneous
macroecofornomic thing);
(5) към агрегатния всеобщ икофорномически предмет – (а) агрегатен всеобщ микроикофорномически предмет* (aggregate general microecofornomic
thing), (б) агрегатен всеобщ мезоикофорномически предмет* (aggregate
general mesoecofornomic thing) и (в) агрегатен всеобщ макроикофорномически предмет* (aggregate general macroecofornomic thing);
(6) към множествения всеобщ икофорномически предмет – (а) множествен
всеобщ
микроикофорномически
предмет*
(plural
general
microecofornomic thing), (б) множествен всеобщ мезоикофорномически
предмет* (plural general mesoecofornomic thing) и (в) множествен всеобщ
макроикофорномически предмет* (plural general macroecofornomic thing).
На всички разновидности на тези икофорномически предмети отговарят
съответстващи им разновидности на икофорномически ингредиенти и икофорномики.
XII. Ингредиентната общностно-субстанциалностната икофорномическа съставност* (ingrediental communistically-substantialitic ecofornomic
compoundness) е общо понятие за ингредиентна общностна икофорномическа
обхвтност, ингредиентна икофорномическа субстанциалност и ингредиентна общностно-субстанциалностна икофорномическа композитност*
(ingrediental substantially-substantialitic ecofornomic compositness) (общностната
икофорномическа обхватност, икофорномическата субстанциалност и икофорномическата общностно-субстанциалностна композитност са разновидности на общностно-субстанциалностната икофорномическа съставност). Понятията за икофорномически предмет (това се отнася и за икофорномическите ингредиенти),
които
възникват
при
ингредиентната
общностносубстанциалностна икофорномическа съставност, са показани във фиг. 23. Това е първично прилагане на ингредиентната общностно-субстанциалностната
икофорномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна общностносубстанциалностната икофорномическа съставност* (primary ingrediental
communistically-substantialitic ecofornomic compoundness). Органическото
прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна общ174
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Първична ингредиентна общностна
икофорномическа обхватност

ностно-субстанциалностната икофорномическа съставност* (organic
ingrediental scommunistically-substantialitic ecofornomic compoundness), е показано във фиг. 24.

Отделен
икофорномически
предмет

Агрегатен
отделен
икофорномически
предмет

Множествен отделен
икофорномически
предмет

Секторен
икофорномически
предмет

Агрегатен
секторен
икофорномически
предмет

Множествен секторен икофорномически
предмет

Обществен икофорномически
предмет

Агрегатен
обществен
икофорномически
предмет

Множествен общствен икофорномически
предмет

Агрегатен
икофорномически предмет

Множествен икофорномически
предмет

Първична
ингредиентна
общностносубстанциалностна
икофорномическа
композитност

Първична ингредиентна
икофорномическа
субстанциалност

Фиг. 23. Първична ингредиентна общностно-субстанциалностна
икофорномическа съставност
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Органическа ингредиентна общностна
икофорномическа обхватност

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

Отделна
икофорномика

Агрегатна
отделна
икофорномика

Множествена
отделна
икофорномика

Секторна икофорномика

Агрегатна
секторнаикофорномика

Множествена
секторна
икофорномика

Обществена
икофорномика

Агрегатна
обществена икофорномика

Множествена обществена
икофорномика

Агрегатна
икофорномика

Множествена икофорномика

Органическа
ингредиентна
общностносубстанциалностна
икофорномическа
композитност

Органическа ингредиентна
икофорномическа
субстанциалност

Фиг. 24. Органическа ингредиентна общностно-субстанциалностна
икофорномическа съставност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната икофорномическа субстанциалност и ингредиентната общностна икофорномическа обхватност,
т.е.
при
първичната
ингредиентна
общностносубстанциалностна икофорномическа композитност* (primary ingrediental
substantially-substantialitic ecofornomic compositness), се конституират:
(1) агрегатен отдела икофорномически предмет* (aggregate single
ecofornomic thing) и множествен отделен икофорномически предмет*
(plural single ecofornomic thing);
(2) агрегатен секторен икофорномически предмет* (aggregate sector
ecofornomic thing) и множествен секторен икофорномически предмет*
(plural social ecofornomic thing);
(3) агрегатен обществен икофорномически предмет* (aggregate social
ecofornomic thing) и множествен обществен икофорномически предмет*
(plural sector ecofornomic thing).
На всички разновидности на тези икофорномически предмети отговарят
съответстващи им разновидности на икофорномически ингредиенти и икофорномики.
Когато съвместно се приложат ингредиентната икофорномическа равнищност, ингредиентната икофорномическа субстанциалност и ингредиентната общностна икофорномическа обхватност, се конституират:
(1) към агрегатния отделен икофорномически предмет – агрегатен отделен микроикофорномически предмет* (aggregate single microecofornomic
thing);
(2) към множествения отделен икофорномически предмет – множествен
отделен микроикофорномически предмет* (plural single microecofornomic
thing);
(3) към агрегатния секторен икофорномически предмет – (а) агрегатен
секторен
микроикофорномически
предмет*
(aggregate
sector
microecofornomic thing), (б) агрегатен секторен мезоикофорномически
предмет* (aggregate sector mesoecofornomic thing);
(4) към множествения секторен икофорномически предмет – (а) множествен секторен микроикофорномически предмет* (plural sector
microecofornomic thing), (б) множествен секторен мезоикофорномически
предмет* (plural sector mesoecofornomic thing);
(5) към агрегатния обществен икофорномически предмет – (а) агрегатен
обществeн
микроикофорномически
предмет*
(aggregate
social
microecofornomic thing), (б) агрегатен обществен мезоикофорномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмет* (aggregate social mesoecofornomic thing), (в) агрегатен обществен
макроикофорномически предмет* (aggregate social macroecofornomic thing);
(6) към множествения обществен икофорномически предмет – (а) множествен обществен микроикофорномически предмет* (plural social
microecofornomic thing), (б) множествен обществен мезоикофорномически
предмет* (plural social mesoecofornomic thing), (в) множествен обществен
макроикофорномически предмет* (plural social macroecofornomic thing).
На всички разновидности на тези икофорномически предмети отговарят
съответстващи им разновидности на икофорномически ингредиенти и икофорномики.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа обобщеност към понятието за икофорномически обопредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
икофорномическа
обобщеност*
(primary
ingrediental
ecofornomic
generalizedness)]:
(1) икофорномически обопредмет* (ecofornomic gething) [съкратено от и
същото като обобщен икофорномически предмет* (generalized ecofornomic
thing)] – общо понятие за разновидностите на икофорномическия предмет, породени от ингредиентната икофорномическа обобщеност; икофорномически
предмет, конституиран в обоикофорномиката;
(2) икофорномически субстопредмет* (ecofornomic substothing) [същото
като субстанциалностен икофорномически предмет* (substantialitical
ecofornomic thing)] – общо понятие за разновидностите на икофорномическия
предмет, породени от ингредиентната икофорномическа субстанциалност;
икофорномически предмет, конституиран в субстоикофорномиката;
(3) икофорномически консипредмет* (ecofornomic consithing) [същото
като консистентностен икофорномически предмет* (consistentness
ecofornomic thing)] – общо понятие за разновидностите на икофорномическия
предмет, породени от ингредиентната субстанциална икофорномическа обхватност; икофорномически предмет, конституиран в консиикофорномиката;
(4) икофорномически комбипредмет* (ecofornomic combithing) [същото
като комбинаторностен икофорномически предмет* (combinatonaritic
ecofornomic thing)] – общо понятие за разновидностите на икофорномическия
предмет, породени от ингредиентната икофорномическа общностност; икофорномически предмет, конституиран в комбиикофорномиката;
(5) икофорномически комунипредмет* (ecofornomic communithing) [същото като общностностен икофорномически предмет* (combinatonaritic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecofornomic thing)] – общо понятие за разновидностите на икофорномическия
предмет, породени от ингредиентната общностна икофорномическа обхватност; икофорномически предмет, конституиран в комуниикофорномиката;
(6) икофорномически левелпредмет* (ecofornomic levelthing) [същото като равнищностен икофорномически предмет* (levelness ecofornomic thing)]
– общо понятие за разновидностите на икофорномическия предмет, породени
от ингредиентната икофорномическа равнищност; икофорномически предмет, конституиран в левеликофорномиката;
(7) икофорномически рангпредмет* (ecofornomic rangething) [същото като обхватностен икофорномически предмет* (rangeness ecofornomic thing)]
– общо понятие за разновидностите на икофорномическия предмет, породени
от ингредиентната икофорномическа обхватност; икофорномически предмет, конституиран в рангикофорномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа обобщеност към понятието за обсиикофорномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа обобщеност* (organic ingrediental ecofornomic generalizedness)]:
(1) обоикофорномика* (geecofornomy) [съкратено от и същото като
обобщена икофорномика* (generalized ecofornomy)] – общо понятие за разновидностите на икофорномиката, породени от ингредиентната икофорномическа обобщеност;
(2) субстоикофорномика* (substoecofornomy) [същото като субстанциалностна икофорномика* (substantialitical ecofornomy)] – общо понятие за
разновидностите на икофорномиката, породени от ингредиентната икофорномическа субстанциалност;
(3) консиикофорномика* (consiecofornomy) [същото като консистентностна икофорномика* (consistentness ecofornomy)] – общо понятие за разновидностите на икофорномиката, породени от ингредиентната субстанциална
икофорномическа обхватност;
(4) комбиикофорномика* (combiecofornomy) [същото като комбинаторностна икофорномика* (combinatonaritic ecofornomy)] – общо понятие за разновидностите на икофорномиката, породени от ингредиентната икофорномическа общностност;
(5) комуниикофорномика* (communiecofornomy) [същото като общностностна икофорномика* (combinatonaritic ecofornomy)] – общо понятие за разновидностите на икофорномиката, породени от ингредиентната общностна
икофорномическа обхватност;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(6) левеликофорномика* (levelecofornomy) [същото като равнищностна
икофорномика* (levelness ecofornomy)] – общо понятие за разновидностите на
икофорномиката, породени от ингредиентната икофорномическа равнищност;
(7) рангикофорномика* (rangeecofornomy) [същото като обхватностна
икофорномика* (rangeness ecofornomy)] – общо понятие за разновидностите
на икофорномиката, породени от ингредиентната икофорномическа обхватност.
От посочените по-горе разновидности на икофорномическия предмет съобразно с ингредиентната икофорномическа обобщеност могат да се изведат
(да се конституират) и други разновидности като резултат от комбинирането
прилагане на използваните по-горе шест изходни критерия.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ* (ingrediental
ecofornomic rangeness) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно
и за техните производни) (*) – първичен ингредиентен икофорномически критерий, който разграничава икофорномическите предмети в зависимост от това
съвместно на какъв субстанциален и институционален обхват те съответстват.
Представлява общо понятие за ингредиентната субстанциална икофорномическа обхватност и ингредиентната общностна икофорномическа обхватност. Този критерий предполага, че икофорномическите предмети от поширокия субстанциален и институционален обхват на обобщеност са множество от съответствуващите икофорномически предмети от по-тесния обхват на
обобщеност (за разлика от ингредиентната икофорномическа равнищност,
където икофорномическите предмети от по-горно равнище на обобщеност са
суми от съответствуващите им по качество икофорномически предмети от пониско равнище на обобщеност). Той е една от разновидностите на ингредиентната икофорномическа обобщеност. Ингредиентната икономическа обхватност е частен случай на ингредиентната икофорномическа обхватност.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа обхватност към понятието за икофорномически рангпредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
икофорномическа обхватност* (primary ingrediental ecofornomic rangeness)]:
(1) икофорномически рангпредмет* (ecofornomic rangthing) [съкратено
от и същото като обхватностен икофорномически предмет* (rangeness
ecofornomic thing)] – общо понятие за разновидностите на икофорномическия
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмет от гледна точка на ингредиентната икофорномическа обхватност и
общо понятие за консистентностен икофорномически предмет (икофорномически консипредмет) и общностен икофорномически комунипредмет (икофорномически комунипредмет) в даден общностен обхват; икофорномически
предмет, конституиран в рангикофорномиката;
(2) икофорномически партипредмет* (ecofornomic partithing) [съкратено
от и същото като частен икофорномически предмет* (particular ecofornomic
thing)] – общо понятие за еднороден икофорномически предмет (икофорномически хомопредмет) и отделен икофорномически предмет (икофорномически
сингълпредмет) с еднаква и еднородна качествена определеност в даден общностен обхват; икофорномически предмет, конституиран в партиикофорномиката;
(3) икофорномически групопредмет* (ecofornomic groupthing) [съкратено
от и същото като групов икофорномически предмет* (group ecofornomic
thing)] – общо понятие за разнородeн икофорномически предмет (икофорномически хетеропредмет) и секторен икофорномически предмет (икофорномически сектипредмет) с нееднаква и нееднородна качествена определеност в
даден общностен обхват; икофорномически предмет, конституиран в групоикофорномиката;
(4) икофорномически компрепредмет* (ecofornomic comprething)
[съкратено от и същото като всеобхватностен икофорномически предмет*
(comprehensive ecofornomic thing)] – общо понятие за всеобщ икофорномически и предмет (икофорномически дженипредмет) и обществен икофорномически предмет (икофорномически соципредмет), които са множество от всички
нееднакви (неедноинституционални или неедносубстанциални) икофорномически предмети в обществен обхват; икофорномически предмет, конституиран
в компреикофорномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа обхватност към понятието за рангикофорномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа обхватност* (organic ingrediental ecofornomic rangeness)]:
(1) рангикофорномика* (rangecofornomy) [съкратено от и същото като
обхватностна икофорномика* (rangeness ecofornomy)] – общо понятие за
разновидностите на икофорномиката, породени от ингредиентната икофорномическа обхватност и общо понятие за консистентностна икофорномика
(консиикофорномика) и общностна икофорномика (комуниикофорномика);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------състои се от икофорномически рангпредмети (от обхватностни икофорномически предмети);
(2) партиикофорномика* (partiecofornomy) [съкратено от и същото като
частна икофорномика* (particular ecofornomy)] – икофорномика, която от
гледна точка на ингредиентната икофорномическа обхватност се състои от
икофорномически партипредмети (от частни икофорномически предмети);
общо понятие за еднородна (хомоикофорномика) и отделна икофорномика
(сингъликофорномика);
(3) групоикофорномика* (groupecofornomy) [съкратено от и същото като
групова икофорномика* (group ecofornomy)] – икофорномика, която от гледна
точка на ингредиентната икофорномическа обхватност се състои от икофорномически групопредмети (от групови икофорномически предмети); – общо
понятие за разнородна икофорномика (хетероикофорномика) и секторна икофорномика (икофорномически сектипредмет);
(4) компреикофорномика* (compreecofornomy) [съкратено от и същото
като всеобхватна икофорномика* (comprehensive ecofornomy)] – икофорномика, която от гледна точка на ингредиентната икофорномическа обхватност
се състои от икофорномически компрепредмети (от всеобхватностни икофорномически предмети); общо понятие за всеобща икофорномика (джениикофорномика) и обществена икофорномика (социикофорномика).
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ (ingrediental
ecofornomic rangeness) (ки) – във:
ингредиентна икофорномическа обхватност;
ингредиентна общностна икофорномическа обхватност;
ингредиентна субстанциална икофорномическа обхватност.
ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОФОРНОМИЧЕСКА
ОБЩНОСТНОСТ*
(ingrediental ecofornomic combinationarity) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – първичен ингредиентен
икофорномически критерий, който разграничава икофорномическите предмети (в т.ч. и икофорномическите обекти, икофорномическите системи и
икофорномическите ингредиенти) според общностната обобщеност на елементите, които ги образуват. Той е една от разновидностите на ингредиентната икофорномическа обобщеност. Ингредиентната икономическа общностност е частен случай на ингредиентната икофорномическа общностност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа общностност към понятието за икофорномически комбипредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
икофорномическа общностност* (primary ingrediental ecofornomic
combinationarity)]:
(1) икофорномически комбипредмет* (ecofornomic combithing) [съкратено от и същото като комбинаторностен икофорномически предмет*
(combinationaritic ecofornomic thing)] – общо понятие за разновидностите на
икофорномическия предмет от гледна точка на ингредиентната икофорномическа общностност; икофорномически предмет, конституиран в комбиикофорномиката;
(2) икофорномически джоинтпредмет* (ecofornomic jointthing) [съкратено от и същото като съвкупен икофорномически предмет* (joint ecofornomic thing)] – икофорномически предмет, когато той се разглежда като
единно и сумарно цяло от съставящите го по-нискообхватни групови или отделни институционално-дефинирани икофорномически предмети, все едно че
е един единствен и отделен икофорномически предмет (където отделните икофорномически предмети на съвкупния икофорномически предмет са суми от
съответните им едноименни (еднородни) икофорномически предмети на съставящите го по-нискообхватни институционално-дефинирани икофорномически предмети, като последните са представени в съвкупностния икофорномически предмет); икоикофорномически предмет, конституиран в джоинтикофорномиката;
(3) икофорномически тотипредмет* (ecofornomic totithing) [съкратено
от и същото като съвкупностен икофорномически предмет* (totalitic
ecofornomic thing)] – икофорномически предмет, когато той се разглежда като
като икофорномическа съвкупност* (ecofornomic totality) от съставящите го
по-нискообхватни частични и единични икофорномически предмети; икофорномически предмет, конституиран в тотиикофорномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа общностност към понятието за комбиикофорномика поражда следните негови
разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна
икофорномическа общностност* (organic ingrediental ecofornomic
combinationarity)]:
(1) комбиикофорномика* (combiecofornomy) [съкратено от и същото като
общностностна икофорномика* (combinationaritic ecofornomy)] – общо понятие за разновидностите на икофорномиката, породени от ингредиентната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икофорномическа общностност; състои се от икофорномически комбипредмети (от общностностни икофорномически предмети);
(2) джоинтикофорномика* (jointecofornomy) [съкратено от и същото като съвкупна икофорномика* (joint ecofornomy)] – икофорномика, която от
гледна точка на ингредиентната икофорномическа общностност се състои от
икофорномически джоинтпредмети (от съвкупни икофорномически предмети);
(3) тотиикофорномика* (totiecofornomy) [съкратено от и същото като
съвкупностна икофорномика* (totalitic ecofornomy)] – икофорномика, която
от гледна точка на ингредиентната икофорномическа общностност се състои
от икофорномически тотипредмети (от съвкупностни икофорномически предмети).
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ* (ingrediental
ecofornomic severality) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно
и за техните производни) (*) – първичен ингредиентен икофорномически критерий, според който икофорномическите предмети* (ecofornomic things) (в
т.ч. и икофорномическите обекти, икофорномическите системи и икофорномическите ингредиенти) (вж. икономически предмет) се разделят на
необособени и обособени по отношение заобикалящата ги неикофорномическа
и икофорномическа среда* (ecofornomic medium) (вж. икономическа среда).
Негов частен случай е критерият на ингредиентната икономическа отделимост.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа отделимост към понятието за икофорномически сетипредмет (съкратено от икофорномически предмет на отделимостта – separability ecofornomic thing) поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната
ингредиентна икофорномическа отделимост* (primary ingrediental
ecofornomic severality)]:
(1) икофорномически сетипредмет* (ecofornomic setithing) [същото като
сетитен икофорномически предмет* (sеtited ecofornomic thing)] (има се
предвид логическото понятие за предмет) – общо понятие за разновидностите
на сетитния икофорномически предмет от гледна точка на ингредиентната
икофорномическа отделимост; според органическото прилагане [т.е. според
органическата ингредиентна икофорномическа отделимост* (organic
ingrediental ecofornomic severality)] на него отговаря понятието за сетитна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икофорномика* (setited ecofornomy) [същото като сетиикофорномика*
(setiecofornomy)];
(2) икофорномически инсепапредмет* (ecofornomic insepathing) (съкратено от inseparated) [същото като необособен икофорномически предмет*
(inseparated ecofornomic thing)] – икофорномически предмет (макар и дефинитивно ограничен като всички икофорномически предмети), който икофорномически не е обособен от заобикалящата го неикофорномическа и икофорномическа среда и при който не се идентифицира някакво икофорномическо взаимодействие между него и средата; т.е. той има пасивно икофорномическо отношение към средата; според органическото прилагане на него отговаря понятието за необособена икофорномика* (inseparated ecofornomy) [същото като
инсепаикофорномика* (insepaecofornomy)];
(3) икофорномически сепапредмет* (ecofornomic sepathing) (съкратено
от separated) [същото като обособен икофорномически предмет* (separated
ecofornomic thing) или още икофорномически сепаратум* (ecofornomic
separatum)] – икофорномически предмет, който икофорномически е обособен
от заобикалящата го неикофорномическа и икофорномическа среда и при който се идентифицира наличие или отсъствие на икофорномическо взаимодействие между него и средата; т.е. той има пасивно или активно икофорномическо
отношение към средата; за него са характерни (а) функционалност (той преобразува входа от околната среда към него в изход към нея) (вж. функционална
икономическа система) и (б) цялостност (икофорномическият предмет като
цяло притежава икофорномически свойства, различни от и надграждащи
свойствата на съставящите го части) (вж. цялостност на икономическата
система); според органическото прилагане на него отговаря понятието за
обособена икофорномика* (separated ecofornomy) [същото като сепаикофорномика* (sepaecofornomy)]; ако не е посочено друго, под икофорномически
предмет обиковено се подразбира икофорномическият сепапредмет.
Когато няма взаимодействие между икофорномическия сепапредмет и
околната среда (взаимодействието е нулево, входът и изходът на сепаратума са
нулеви), той е закрит икофорномически сепапредмет* (covered ecofornomic
sepathing) или още закрит икофорномически сепаратум* (covered
ecofornomic separatum) (вж. закрита икономическа система), а когато има взаимодействие между икофорномическия сепапредмет и околната среда (взаимодействието е положително, входът и изходът на сепаратума са положителни), той е открит икофорномически сепапредмет* (discovered ecofornomic
sepathing) или още открит икофорномически сепаратум* (discovered
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecofornomic separatum) (вж. открита икономическа система), което се определя още като икофорномическа единица* (ecofornomic participant) (вж. икономическа единица). На тези две понятия съответстват закрита сепаикофорномика* (covered sepaecofornomy) и открита сепаикофорномика*
(discovered sepaecofornomy).
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до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОФОРНОМИЧЕСКА
ПОЗИДЪЛБОЧИНА*
(ingrediental ecofornomic posideepness) (същото като ингредиентна икофорномическа позиционна дълбочина и съкратено от ингредиентна икофорномическа позиция и ингредиентна икофорномическа дълбочина) (навсякъде
икофорномика се подразбира като субикофорномика, а икофорномически –
като субикофорномически, което е валидно и за техните производни) (*) –
вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икофорномическа
позиция и ингредиентна икофорномическа дълбочина и по този начин разграничава съвместно (1) икофорномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на икофорномиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина) и (2)
икофорномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на икофорномиката и на
нейните разновидности (което е разположение в дълбочина). Частен случай
на ингредиентната икофорномическа позидълбочина е ингредиентната икономическа позидълбочина.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа позидълбочина към понятието за икофорномически позидиппредмет* (ecofornomic
posideepthing) (съкратено от позиционен дълбочинен икофорномически
предмет – positional deepness ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа позидълбочина* (primary ingrediental ecofornomic
posideepness), която е комбинация от първичната ингредиентна икофорномическа позиция* (primary ingrediental ecofornomic position) и първичната
ингредиентна
икофорномическа
дълбочина*
(primary
ingrediental
ecofornomic deepness)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа позидълбочина към понятието за позидипикофорномика* (posideepecofornomy) (съкратено от позиционна дълбочинна икофорномика – positional deepness ecofornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа позидълбочина* (organic ingrediental ecofornomic
posideepness), която е комбинация от органическата ингредиентна икофорномическа позиция* (organic ingrediental ecofornomic position) и органическата ингредиентна икофорномическа дълбочина* (organic ingrediental
ecofornomic deepness)].
1
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икофорномическия позидиппредмет според първичната
ингредиентна икофорномическа позидълбочина

Първична ингредиентна
икофорномическа позиция

Първична
ингредиентна
икофорномическа
позидълбочина
(икофорномически
позидиппредмет)

Първична ингредиентна
икофорномическа дълбочина

Икофорномически
диппредмет

Икофорномически
инспредмет

Икофорномически
специпредмет

Икофорномически
аутспредмет

Икофорномически
позипредмет

Икофорномически
позидиппредмет

Икофорномически
позиинспредмет

Икофорномически
позиспеципредмет

Икофорномически
позиаутспредмет

Икофорномически
интрапредмет

Икофорномически
интрадиппредмет

Икофорномически
интраинспредмет

Икофорномически
интраспеципредмет

Икофорномически
интрааутспредмет

Икофорномически
фейспредмет

Икофорномически
фейсдиппредмет

Икофорномически
фейсинспредмет

Икофорномически
фейсспеципредмет

Икофорномически
фейсаутспредмет

Икофорномически
екстрапредмет

Икофорномически
екстрадиппредмет

Икофорномически
екстраинспредмет

Икофорномически
екстраспеципредмет

Икофорномически
екстрааутспредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позидипикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа позидълбочина

Органическа ингредиентна
Икофорномическа позиция

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
позидълбочина
(позидипикофорномика)

Органическа ингредиентна
икофорномическа дълбочина
Дипикофорномика

Инсикофорномика

Специикофорномика

Аутсикофорномика

Позиикофорномика

Позидипикофорномика

Позиинсикофорномика

Позиспециикофорномика

Позиаутсикофорномика

Интраикофорномика

Интрадипикофорномика

Интраинсикофорномика

Интраспециикофорномика

Интрааутсикофорномика

Фейсикофорномика

Фейсдипикофорномика

Фейсинсикофорномика

Фейсспециикофорномика

Фейсаутсикофорномика

Екстраикофорномика

Екстрадипикофорномика

Екстраинсикофорномика

Екстраспециикофорномика

Екстрааутсикофорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental ecofornomic posipriority) (същото като ингредиентна икофорномическа позиционна приоритетност и съкратено от ингредиентна икофорномическа позиция и ингредиентна икофорномическа приоритетност)
(навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икофорномическа позиция и ингредиентна икофорномическа приоритетност и
по този начин разграничава съвместно (1) икофорномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на икофорномиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина) и (2) степените на приоритетност на икофорномическите
3
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмети при третирането им (изследването и управлението им) от икофорномическия субект. Частен случай на ингредиентната икофорномическа позиприоритетност е ингредиентната икономическа позиприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа позиприоритетност към понятието за икофорномически позиприопредмет*
(ecofornomic posipriothing) (съкратено от позиционен приоритетностен
икофорномически предмет – positional prioritical ecofornomic thing) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа позиприоритетност* (primary
ingrediental ecofornomic posipriority), която е комбинация от първичната ингредиентна икофорномическа позиция* (primary ingrediental ecofornomic position) и първичната ингредиентна икофорномическа приоритетност* (primary ingrediental ecofornomic priority)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа позиприоритетност към понятието за позиприоикофорномика* (posiprioecofornomy) (съкратено от позиционна приоритетностна икофорномика – positional prioritical ecofornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според
органическата ингредиентна икофорномическа позиприоритетност*
(organic ingrediental ecofornomic posipriority), която е комбинация от органическата ингредиентна икофорномическа позиция* (organic ingrediental
ecofornomic position) и органическата ингредиентна икофорномическа приоритетност* (organic ingrediental ecofornomic priority)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икофорномическия позиприопредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа позиприоритетност

Първична ингредиентна
икофорномическа позиция

Първична
ингредиентна
икофорномическа
позиприоритетност
(икофорномически
позиприопредмет)

Първична ингредиентна
икофорномическа приоритетност

Икофорномически
приопредмет

Икофорномически
типопредмет

Икофорномически
копредмет

Икофорномически
позипредмет

Икофорномически
позиприопредмет

Икофорномически
позитипопредмет

Икофорномически
позикопредмет

Икофорномически
интрапредмет

Икофорномически
интраприопредмет

Икофорномически
интратипопредмет

Икофорномически
интракопредмет

Икофорномически
фейспредмет

Икофорномически
фейсприопредмет

Икофорномически
фейстипопредмет

Икофорномически
фейскопредмет

Икофорномически
екстрапредмет

Икофорномически
екстраприопредмет

Икофорномически
екстратипопредмет

Икофорномически
екстракопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позиприоикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа позиприоритетност

Органическа ингредиентна
икофорномическа позиция

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
позиприоритетност
(позиприоикофорномика)

Органическа ингредиентна
икофорномическа приоритетност

Приоикофорномика

Типоикофорномика

Коикофорномика

Позиикофорномика

Позиприоикофорномика

Позитипоикофорномика

Позикоикофорномика

Интраикофорномика

Интраприоикофорномика

Интратипоикофорномика

Интракоикофорномика

Фейсикофорномика

Фейсприоикофорномика

Фейстипоикофорномика

Фейскоикофорномика

Екстраикофорномика

Екстраприоикофорномика

Екстратипоикофорномика

Екстракоикофорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecofornomic posiresolventness) (същото като ингредиентна икофорномическа позиционна разрешителност и съкратено от ингредиентна
икофорномическа позиция и ингредиентна разрешаваща икофорномическа
способност) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика,
а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните
производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е
логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна
икофорномическа позиция и ингредиентна разрешаваща икофорномическа
способност и по този начин разграничава съвместно (1) икофорномическите
предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на икофорномиката и на нейните разновидности
6
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(което е разположение в ширина) и (2) степените на подробност в структурирането на икономическите предмети и на техните разновидности. Частен случай на ингредиентната икофорномическа позиразрешителност е ингредиентната икономическа позиразрешителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа позиразрешителност към понятието за икофорномически позирезопредмет*
(ecofornomic posiresothing) (съкратено от позиционен разрешаващ икофорномически предмет – positional resolving ecofornomic thing) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа позиразрешителност* (primary ingrediental
ecofornomic posiresolventness), която е комбинация от първичната ингредиентна икофорномическа позиция* (primary ingrediental ecofornomic position)
и първичната ингредиентна разрешаваща икофорномическа способност*
(primary ingrediental resolving ecofornomic power)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа позиразрешителност
към понятието за позирезоикофорномика* (posiresoecofornomy) (съкратено от
позиционна разрешаваща икофорномика – positional resolving ecofornomy)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа позиразрешителност*
(organic ingrediental ecofornomic posiresolventness), която е комбинация от органическата ингредиентна икофорномическа позиция* (organic ingrediental
ecofornomic position) и органическата ингредиентна разрешаваща икофорномическа способност* (organic ingrediental resolving ecofornomic power)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икофорномическия позирезопредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа позиразрешителност

Първична ингредиентна
икофорномическа позиция

Първична
ингредиентна
икофорномическа
позиразрешителност
(икофорномически
позирезопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща икофорномическа
способност

Икофорномически
резопредмет

Икофорномически
тенпредмет

Икофорномически
ексопредмет

Икофорномически
позипредмет

Икофорномически
позирезопредмет

Икофорномически
позитенпредмет

Икофорномически
позиексопредмет

Икофорномически
интрапредмет

Икофорномически
интрарезопредмет

Икофорномически
интратенпредмет

Икофорномически
интраексопредмет

Икофорномически
фейспредмет

Икофорномически
фейсрезопредмет

Икофорномически
фейстенпредмет

Икофорномически
фейсексопредмет

Икофорномически
екстрапредмет

Икофорномически
екстрарезопредмет

Икофорномически
екстратенпредмет

Икофорномически
екстраексопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позирезоикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа позиразрешителност

Органическа ингредиентна
Икофорномическа позиция

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
позиразрешителност
(позирезоикофорномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща икофорномическа
способност
Резоикофорномика

Теникофорномика

Ексоикофорномика

Позиикофорномика

Позирезоикофорномика

Позитеникофорномика

Позиексоикофорномика

Интраикофорномика

Интрарезоикофорномика

Интратеникофорномика

Интраексоикофорномика

Фейсикофорномика

Фейсрезоикофорномика

Фейстеникофорномика

Фейсексоикофорномика

Екстраикофорномика

Екстрарезоикофорномика

Екстратеникофорномика

Екстраексоикофорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ* (ingrediental
ecofornomic position) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно
и за техните производни) (*) – първичен ингредиентен икофорномически критерий, който разграничава икофорномическите предмети (в т.ч. и икофорномическите обекти, икофорномическите системи и икофоорномическите ингредиенти) според мястото, което те заемат в взаимоотношението между вътрешната и външната среда на икофорномиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина). Той е една от разновидностите на
ингредиентното икофорномическо разположение. Ингредиентната икономическа позиция е частен случай на ингредиентната икофорномическа позиция.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа позиция към понятието за позиикофорномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа позиция* (organic ingrediental ecofornomic position)]:
(1) позиикофорномика* (posiecofornomy) [съкратено от и същото като позиционна икофорномика* (positional ecofornomy)] – общо понятие за разновидностите на позиикофорномиката от гледна точка на ингредиентната икофорномическа позиция;
(2) интраикофорномика* (intraecofornomy) [същото като нуклеарна
икофорномика* (nuclearary ecofornomy), както и съкратено от и същото като
интрапозиционна икофорномика* (intrapositional ecofornomy)] – позиикофорномика, която се разполага във вътрешността на дадена обособена икофорномика (респ. на дадена икофорномическа система) и която въздейства
върху околната (външната) среда (върху екстраикофорномиката, заобикаляща
системата) или получава въздействия от нея посредством фейсикофорномиката (взаимодействието между интраикофорномиката и екстраикофорномиката е
опосредствано, а взаимодействието между интраикофорномиката и фейсикофорномиката, както и взаимодействието между фейсикофорноиката и екстраикофорномиката е непосредствено);
(3) фейсикофорномика* (faceecofornomy) [същото като гранична икофорномика* (boundary ecofornomy), както и съкратено от и същото като фейспозиционна икофорномика* (facepositional ecofornomy)] – позиикофорномика,
която е границата на дадена обособена икофорномика (респ. на дадена икофорномическа система) и която непосредствено взаимодейства с околната
(външната) среда (с екстраикофорномиката, заобикаляща системата) и с вътрешната среда (с интраикофорномиката);
(4) екстраикофорномика* (extraecofornomy) [съкратено от и същото като
екстрапозиционна икофорномика* (positional ecofornomy)] – позиикофорномика, която е част от заобикалящата обособената икофорномика (респ. дадената икофорномическа система) среда, която е непосредствено позиционирана
до нейната граница и която взамодейства с тази система посредством фейсикофорномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа позиция
към понятието за икофорномически позипредмет поражда следните негови
разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа позиция* (primary ingrediental ecofornomic position)]:
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) икофорномически позипредмет* (ecofornomic posithing) [съкратено
от и същото като позиционен икофорномически предмет* (positional
ecofornomic thing)] – общо понятие за разновидностите на икофорномическия
позипредмет от гледна точка на ингредиентната икофорномическа позиция;
икофорномически предмет, конституиран в позиикофорномиката;
(2) икофорномически интрапредмет* (ecofornomic intrathing) [същото
като нуклеарен икофорномически предмет* (nuclearary ecofornomic thing) –
икофорномически предмет, конституиран в интраикофорномиката;
(3) икофорномически фейспредмет* (ecofornomic facething) [същото като
граничен икофорномически предмет* (boundary ecofornomic thing) – икофорномически предмет, конституиран в фейсикофорномиката;
(4) икофорномически екстрапредмет* (ecofornomic extrathing) [същото
като добавен икофорномически предмет* (plus ecofornomic thing) – икофорномически предмет, конституиран в екстраикофорномиката.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecofornomic posisensitivity) (същото като ингредиентна икофорномическа позиционна чувствителност и съкратено от ингредиентна икофорномическа позиция и ингредиентна структурна икофорномическа чувствителност) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за
техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий,
който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икофорномическа позиция и ингредиентна структурна икофорномическа чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1) икофорномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението
между вътрешната и външната среда на икофорномиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина) и (2) степените на структурната
чувствителност на икофорномическите предмети към външните въздействия. Частен случай на ингредиентната икофорномическа позичувствителност е ингредиентната икономическа позичувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа позичувствителност към понятието за икофорномически позисенсипредмет*
(ecofornomic posisensithing) (съкратено от позиционен сенситивностен икофорномически предмет – positional sensitivitical ecofornomic thing) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа позичувствителност* (primary
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ingrediental ecofornomic posisensitivity), която е комбинация от първичната
ингредиентна икофорномическа позиция* (primary ingrediental ecofornomic
position) и първичната ингредиентна структурна икофорномическа чувствителност* (primary ingrediental structural ecofornomic sensitivity)]. От своя
страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа позичувствителност
към
понятието
за
позисенсиикофорномика*
(posisensiecofornomy) (съкратено от позиционна сенситивностна икофорномика – positional sensitivitical ecofornomy) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна
икофорномическа позичувствителност* (organic ingrediental ecofornomic
posisensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна икофорномическа позиция* (organic ingrediental ecofornomic position) и органическата ингредиентна структурна икофорномическа чувствителност*
(organic ingrediental structural ecofornomic sensitivity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икофорномическия позисенсипредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа позичувствителност

Първична ингредиентна
икофорномическа позиция

Първична
ингредиентна
икофорномическа
позичувствителност
(икофорномически
сенсирезопредмет)

Първична ингредиентна структурна
икофорномическа чувствителност

Икофорномически
сенсипредмет

Икофорномически
фундпредмет

Икофорномически
конструпредмет

Икофорномически
позипредмет

Икофорномически
позисенсипредмет

Икофорномически
позифундпредмет

Икофорномически
позиконструпредмет

Икофорномически
интрапредмет

Икофорномически
интрасенсипредмет

Икофорномически
интрафундпредмет

Икофорномически
интраконструпредмет

Икофорномически
фейспредмет

Икофорномически
фейссенсипредмет

Икофорномически
фейсфундпредмет

Икофорномически
фейсконструпредмет

Икофорномически
екстрапредмет

Икофорномически
екстрасенсипредмет

Икофорномически
екстрафундпредмет

Икофорномически
екстраконструпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позисенсиикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа позичувствителност

Органическа ингредиентна
Икофорномическа позиция

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
позичувствителност
(позисенсиикофорномика)

Органическа ингредиентна структурна
икофорномическа чувствителност

Сенсиикофорномика

Фундикофорномика

Конструикофорномика

Позиикофорномика

Позисенсиикофорномика

Позифундикофорномика

Позиконструикофорномика

Интраикофорномика

Интрасенсиикофорномика

Интрафундикофорномика

Интраконструикофорномика

Фейсикофорномика

Фейссенсиикофорномика

Фейсфундикофорномика

Фейсконструикофорномика

Екстраикофорномика

Екстрасенсиикофорномика

Екстрафундикофорномика

Екстраконструикофорномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОФОРНОМИЧЕСКА
ПРИОЛОГИЧНОСТ*
(ingrediental ecofornomic priologicality) (същото като ингредиентна икофорномическа приоритетностна логичност и съкратено от ингредиентна
икофорномическа приоритетност и ингредиентна икофорномическа логичност) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а
икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните
производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е
логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиента
икофорномическа приоритетност и ингредиентна икофорномическа логичност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на приоритетност
на икофорномическите предмети при третирането им (изследването и уп-
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------равлението им) от икофорномическия субект и (2) съставните части на икофорномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа приологичност към понятието за логоикофорномически приопредмет*
(logoecofornomic priothing) (съкратено от логичностен приоритетностен
икофорномически предмет – logicalitic prioritical ecofornomic thing) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа приологичност* (primary
ingrediental ecofornomic priologicality), която е комбинация от първичната ингредиентна икофорномическа приоритетност* (primary ingrediental
ecofornomic priority /antecedenceness/) и първичната ингредиентна икофорномическа логичност* (primary ingrediental ecofornomic logicality)]. От своя
страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа приологичност към понятието за логоприоикофорномика* (logoprioecofornomy)
(съкратено от логичностна приоритетностна икофорномика – logicalitic
prioritical ecofornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2
[т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа
приологичност* (organic ingrediental ecofornomic priologicality), която е комбинация от органическата ингредиентна икофорномическа приоритетност* (organic ingrediental ecofornomic priority /antecedenceness/) и органическата ингредиентна икофорномическа логичност* (organic ingrediental
ecofornomic logicality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логоикофорномическия приопредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа приологичност

Първична ингредиентна икофорномическа логичност

Първична
ингредиентна
икофорномическа
приологичност
(логоикофорномически
приопредмет)

Първична ингредиентна
икофорномическа приоритетност

Логоикофорномически
приопредмет

Логоикофорномически
типопредмет

Логоикофорномически
копредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
приопредмет

Икофорномически
типопредмет

Икофорномически
копредмет

Икотехномически
предмет

Икотехномически
приопредмет

Икотехномически
типопредмет

Икотехномически
копредмет

Икосубномически
предмет
(икономически
предмет)

Икосубномически
приопредмет
(икономически)
приопредмет

Икосубномически
типопредмет
(икономически)
типопредмет

Икосубномически
копредмет
(икономически)
копредмет

Икосуперномически
предмет

Икосуперномически
приопредмет

Икосуперномически
типопредмет

Икоуперномически
копредмет

Икореномически
предмет

Икореномически
приопредмет

Икореномически
типопредмет

Икореномически
копредмет

Икосоциономически
предмет

Икосоциономически
приопредмет

Икосоциономически
типопредмет

Икосоциономически
копредмет

Икоекзосубномически
предмет

Икоекзосубномически
приопредмет

Екзосубномически
типопредмет

Икоекзосубномически
копредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логоприоикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа приологичност

Органическа ингредиентна
икофорномическа логичност

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
приологичност
(логоприоикофорномика)

Органическа ингредиентна
икофорномическа приоритетност

Логоприоикофорномика

Логотипоикофорномика

Логокоикофорномика

Икофорномика

Приоикофорномика

Типоикофорномика

Коикофорномика

Икотехномика

Приоикотехномика

Типоикотехномика

Коикотехномика

Икосубномика
(икономика)

Приоикосубномика
(приоикономика)

Типоикосубномика
(типоикономика)

Коикосубномика
(коикономика)

Икосуперномика

Приоикосуперномика

Типоикосуперномика

Коикосуперномика

Икореномика

Приоикореномика

Типоикореномика

Коикореномика

Икосоциономика

Приоикосоциономика

Типоикосоциономика

Коикосоциономика

Икоекзосубномика

Приоикоекзосубномика

Типоикоекзосубномика

Коикоекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОФОРНОМИЧЕСКА
ПРИОРИТЕТНТОСТ*
(ingrediental ecofornomic priority /antecedenceness/) (навсякъде икофорномика се
подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – първичен ингредиентен икофорномически критерий (вж. икофорномическа ингредиентност),
според който икофорномическите предмети (в т.ч. и икофорномическите
обекти, икофорномическите системи и икофорномическите ингредиенти)
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------се класифицират според степента на тяхната приоритетност при третирането
им (изследването и управлението им) от икофорномическия субект. Извън
субективното им третиране няма приоритетност на икофорномическите предмети в горния смисъл. Частен случай на ингредиентната икофорномическа
приоритетност е ингредиентната икономическа приоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа приоритетност към понятието за икофорномически приопредмет поражда следните
негови разновидности [т.е. според първичната ингредиентна икофорномическа приоритетност* (primary ingrediental ecofornomic priority
/antecedenceness/)]:
(1) приоритетностен икофорномически предмет* (prioritical
ecofornomic thing) [същото като икофорномически приопредмет*
(ecofornomic priothing)] [в т.ч. приоритетностен икофорномически обект*
(prioritical ecofornomic object), приоритетностна икофорномическа система* (prioritical ecofornomic system), приоритетностен икофорномически ингредиент* (prioritical ecofornomic ingredient)] – общо понятие за типичния
икофорномически предмет и допълващия икофорномически предмет от гледна
точка на ингредиентната икофорномическа приоритетност;
(2) типичен икофорномически предмет* (typical ecofornomic thing) [същото като икофорномически типопредмет* (ecofornomic typothing)] [в т.ч.
типичен икофорномически обект* (typical ecofornomic object), типична
икофорномическа система* (typical ecofornomic system), типичен икофорномически ингредиент* (typical ecofornomic ingredient)] – икофорномически
предмет, който е присъщ на типоикофорномиката;
(3) допълващ икофорномически предмет* (complementary ecofornomic
thing) [същото като икофорномически копредмет* (ecofornomic cothing)] [в
т.ч. допълващ икофорномически обект* (complementary ecofornomic object),
допълваща икофорномическа система* (complementary ecofornomic system),
допълващ икофорномически ингредиент* (complementary ecofornomic
ingredient)] – икофорномически предмет, който е присъщ на коикофорномиката;.
Органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа приоритетност към понятието за приоикофорномика поражда следните негови
разновидности [т.е. според органическата ингредиентна икофорномическа
приоритетност* (organic ingrediental ecofornomic priority /antecedenceness/)]:
(1) приоикофорномика* (prioecofornomy) (съкратено от и същото като
приоритетностна икофорномика – prioritical ecofornomy) – общо понятие за
18
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидностите на приоикофорномиката от гледна точка на ингредиентната
икофорномическа приоритетност (т.е. общо понятие за типоикофорномиката
и коикофорномиката);
(2) типоикофорномика* (typoecofornomy) (съкратено от типична икофорномика – typical ecofornomy;
(3) коикофорномика* (coecofornomy) (съкратено от допълваща икофорномика – complementary ecofornomy.
В своята общност типоикофорномиката и коикофорномиката образуват
икофорномиката в нейната цялост.
Типоикофорномиката е такава страна (аспект) от икофорномиката, която е изградена от (и интерпретирана с помощта на) типичните диалектически икофорномически предмети, в т.ч. и от типичните диалектически икофорномически ингредиенти (последните са най-характерните диалектически икофорномически ингредиенти, т.е. такива, които са типични за икофорномиката). Към тях се числят (1) икофорномическата ценност (тя е частен
случай на икофорномическата същност), (2) икофорномическата феност
(тя е частен случай на икофорномическото явление), (3) икофорномическият контив (той е частен случай на икофорномическото съдържание), (4)
икофорномическият актив (той е частен случай на икофорномическата
икоформа) (в т.ч. икофорномическата полезност и икофорномическата
стойност), (5) икофорномическият субстат (той е частен случай на икофорномическата субстанция), (6) икофорномическият запас (той е частен
случай на икофорномическата суперстанта) и т.н. Съставни части на типоикофорномиката са тентипоикофорномиката и ексотипоикофорномиката
(вж. ингредиентна икофорномическа резоприоритетност).
Коикофорномиката е такава страна (аспект) от икофорномиката, която е
изградена от (и интерпретирана с помощта на) допълващите (комплементарните) диалектически икофорномически предмети, в т.ч. и от допълващите (комплементарните) диалектически икофорномически ингредиенти
(допълващи към типичните диалектически икофорномически предмети и
типичните диалектически икофорномически ингредиенти), т.е. от такива,
които не са характерни само за икофорномиката, но доразвиват различни страни на типичните икофорномически предмети и ингредиенти (вж. типоикономика). Към тях се числят икофорномически предмети и ингредиенти, отнасящи се до (или свързани с) обективното и субективното във икофорномиката,
обективностното и субективностното във икофорномиката, икофорномическото количество и икофорномическото качество, частта и цялото в
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икофорномиката, икофорномическата статика и икофорномическата
динамика, абсолютното и относителното във икофорномиката, абстрактно в
икофорномиката и конкретно в икофорномиката и т.н. Съставни части на
коикофорномиката са тенкоикофорномиката и ексокоикофорномиката (вж.
ингредиентна икофорномическа резоприоритетност).
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПРИОЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecofornomic priosensitivity) (същото като ингредиентна икофорномическа приоритетностна чувствителност и съкратено от ингредиентна икофорномическа приоритетност и ингредиентна структурна икофорномическа чувствителност) (навсякъде икофорномика се подразбира
като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икофорномическа приоритетност и ингредиентна структурна икофорномическа чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на приоритетност на икофорномическите
предмети при третирането им (изследването и управлението им) от икофорномическия субект и (2) степените на структурната чувствителност на икофорномическите предмети към външните въздействия. Частен случай на ингредиентната икофорномическа приочувствителност е ингредиентната икономическа приочувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа приочувствителност към понятието за икофорномически приосенсипредмет*
(ecofornomic priosensithing) (съкратено от приоритетностен сенситивностен икофорномически предмет – prioritical sensitivitical ecofornomic thing)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа приочувствителност*
(primary ingrediental ecofornomic priosensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна икофорномическа приоритетност* (primary
ingrediental ecofornomic priority) и първичната ингредиентна структурна
икофорномическа чувствителност* (primary ingrediental structural
ecofornomic sensitivity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа приочувствителност към понятието за приосенсиикофорномика* (priosensiecofornomy) (съкратено от приоритетностна
сенситивностна икофорномика – prioritical sensitivitical ecofornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според ор20
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ганическата ингредиентна икофорномическа приочувствителност*
(organic ingrediental ecofornomic priosensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна икофорномическа приоритетност* (organic
ingrediental ecofornomic priority) и органическата ингредиентна структурна
икофорномическа чувствителност* (organic ingrediental structural
ecofornomic sensitivity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икофорномическия приосенсипредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа приочувствителност

Първична ингредиентна
икофорномическа
приоритетност

Първична
ингредиентна
икофорномическа
приочувстнителност
(икофорномически
приосенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икофорномическа чувствителност
Икофорномически
сенсипредмет

Икофорномически
фундпредмет

Икофорномически
конструпредмет

Икофорномически
приопредмет

Икофорномически
приосенсипредмет

Икофорномически
приофундпредмет

Икофорномически
приоконструпредмет

Икофорномически
типопредмет

Икофорномически
типосенсипредмет

Икофорномически
типофундпредмет

Икофорномически
типоконструпредмет

Икофорномически
копредмет

Икофорномически
косенсипредмет

Икофорномически
кофундпредмет

Икофорномически
коконструпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на приосенсиикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа приочувствителност

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
приоритетност

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
приочувствителност
(приосенсиикофорномика)

Органическа ингредиентна структурна
икофорномическа чувствителност
Сенсиикофорномика

Фундикофорномика

Конструикофорномика

Приоикофорномика

Приосенсиикофорномика

Приофундикофорномика

Приоконструикофорномика

Типоикофорномика

Типосенсиикофорномика

Типофундикофорномика

Типоконструикофорномика

Коикофорномика

Косенсиикофорномика

Кофундикофорномика

Коконструикофорномика

Съотношенията между някои от разновидностите на приосенсиикофорномиката (на разрешаващата сенситивностна икофорномика) са показани във
фиг. 1.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Органическа ингредиентна
икофорномическа
приоритетност

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

Коикофорномика

Кофундикофорномика

Коконсиикофорномика

Типоикофорномика

Типофунд
икофорномика

Типоконсиикофорномика

Приосенсиикофорномика

Фундикофорномика

Консиикофорномика

Органическа ингредиентна
структурна икофорномическа чувствителност
Фиг. 1. Разновидности на приосенсиикофорномиката (на приоритетностната
сенситивностна икофорномика)

Някои от понятията, които се конституират в резултат на съвместното
прилагане на ингредиентната разрешаваща икофорномическа способност и
ингредиентната икофорномическа чувствителност (т.е. на ингредиентната
икофорномическа приочувствителност) и които са разновидности на понятието за икофорномически приосенсипредмет) (на разрешаващия сенситивностен икофорномически предмет):
А. При фундикофорномиката: (1) за типофундикофорномиката – фундаментален икофорномически типопредмет* (fundamental ecofornomic
typothing) [същото като икофорномически типофундпредмет* (ecofornomic
typofundthing)] [в т.ч. фундаментален икофорномически типообект* (fundamental ecofornomic typoobject), фундаментална икофорномическа типосистема* (fundamental ecofornomic typosystem) и фундаментален икофорномически типоингредиент* (fundamental ecofornomic typoingredient)]; (2) за
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кофундикофорномиката – фундаментален икофорномически копредмет*
(fundamental ecofornomic cothing) [същото като икофорномически кофундпредмет* (ecofornomic cofundthing)] [в т.ч. фундаментален икофорномически
кообект* (fundamental ecofornomic coobject), фундаментална икофорномическа косистема* (fundamental ecofornomic cosystem) и фундаментален икофорномически коингредиент* (fundamental ecofornomic coingredient)];
Б. При конструикофорномиката: (1) за типоконструикофорномиката
– конструктивен икофорномически типопредмет* (constructive ecofornomic
typothing) [същото като икофорномически типоконструпредмет*
(ecofornomic typoconstruthing)] [в т.ч. конструктивен икофорномически типообект* (constructive ecofornomic typoobject), конструктивна икофорномическа типосиситема* (constructive ecofornomic typosystem) и конструктивен
икофорномически
типоингредиент*
(constructive
ecofornomic
typoingredient)]; (2) за коконструикофорномиката – конструктивен икофорномически копредмет* (constructive ecofornomic cothing) [същото като
икофорномически коконструпредмет* (ecofornomic coconstruthing)] [в т.ч.
конструктивен икофорномически кообект* (constructive ecofornomic
coobject), конструктивна икофорномическа косистема* (constructive
ecofornomic cosystem) и конструктивен икофорномически коингредиент*
(constructive ecofornomic coingredient)].
Някои от тези положения относно разновидностите на икофорномическия
приосенсипредмет (на разрешаващия сенситивностен икофорномически предмет) са показани във фиг. 2.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Първична
ингредиентна икофорномическа приоритетност

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

Икофорномически
копредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
коконсипредмет

Икофорномически
типопредмет

Икофорномически
типофундпредмет

Икофорномически
типоконси
предмет

Икофорномически
приосенсипредмет

Икофорномически
фундпредмет

Икофорномически
консипредмет

кофунд-

Първична ингредиентна
структурна икофорномическа
чувствителност
Фиг. 2. Разновидности на икофорномическия приосенсипредмет
(на приоритетностния сенситивностен икофорномически предмет)

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА РАВНИЩНОСТ* (ingrediental
ecofornomic levelness) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно
и за техните производни) (*) – първичен ингредиентен икофорномически критерий, който разграничава икофорномическите предмети (в т.ч. и икофорномическите обекти, икофорномическите системи и икофорномическите
ингредиенти) в зависимост от това на кое равнище на обобщеност на икофорномическата организация на общественото производство те са предметно отражение. Той е една от разновидностите на ингредиентната икофорномическа
обобщеност. Ингредиентната икономическа равнищност е частен случай на
ингредиентната икофорномическа равнищност.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа равнищност към понятието за икофорномически левелпредмет поражда следните не26
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------гови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
икофорномическа равнищност* (primary ingrediental ecofornomic levelness)]:
(1) икофорномически левелпредмет* (ecofornomic levelthing) [съкратено
от и същото като равнищностен икофорномически предмет* (levelness
ecofornomic thing)] – общо понятие за разновидностите на икофорномическия
предмет от гледна точка на ингредиентната икофорномическа равнищност;
икофорномически предмет, конституиран в левеликофорномиката;
(2) икофорномически микропредмет* (ecofornomic microthing) [съкратено от и същото като микроикофорномически предмет* (microecofornomic
thing)] – икофорномически предмет, когато той се състои от икофорномически
предмети на микроикофорномическо равнище; икофорномически предмет,
конституиран в микроикофорномиката;
(3) икофорномически мезопредмет* (ecofornomic mesothing) [съкратено
от и същото като мезоикофорномически предмет* (mesoecofornomic thing)] –
икофорномически предмет, когато той се състои от икофорномически предмети на мезоикофорномическо равнище; икофорномически предмет, конституиран в мезоикофорномиката;
(4) икофорномически макропредмет* (ecofornomic macrothing) [съкратено от и същото като макроикофорномически предмет* (macroecofornomic
thing)] – икофорномически предмет, когато той се състои от икофорномически
предмети на мезоикофорномическо равнище; икофорномически предмет, конституиран в макроикофорномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа равнищност към понятието за левеликофорномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа равнищност* (organic ingrediental ecofornomic levelness)]:
(1) левеликофорномика* (levelecofornomy) [съкратено от и същото като
равнищностна икофорномика* (levelness ecofornomy)] – общо понятие за
разновидностите на икофорномиката, породени от ингредиентната икофорномическа равнищност; състои се от икофорномически левелпредмети (от
равнищностни икофорномически предмети);
(2) микроикофорномика* (microecofornomy) – икофорномика, която от
гледна точка на ингредиентната икофорномическа равнищност се състои от
икофорномически микропредмети (от микроикофорномически предмети);
(3) мезоикофорномика* (mesoecofornomy) – икофорномика, която от
гледна точка на ингредиентната икофорномическа равнищност се състои от
икофорномически мезопредмети (от мезоикофорномически предмети);
27
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(4) макроикофорномика* (macroecofornomy) – икофорномика, която от
гледна точка на ингредиентната икофорномическа равнищност се състои от
икофорномически макропредмети (от макроикофорномически предмети).
ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОФОРНОМИЧЕСКА
РЕЗОЛОГИЧНОСТ*
(ingrediental ecofornomic resologicality) (същото като ингредиентна икофорномическа резолвентна логичност и съкратено от ингредиентна разрешаваща икофорномическа способност и ингредиентна икофорномическа логичност) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а
икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните
производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е
логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна
разрешаваща икофорномическа способност и ингредиентна икофорномическа
логичност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на подробност в структурирането на икофорномическите предмети и на техните разновидности и (2) съставните части на икофорномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа резологичност към понятието за логоикофорномически резопредмет*
(logoecofornomic resothing) (съкратено от логичностен разрешаващ икофорномически предмет – logicalitic resolving ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната
ингредиентна икофорномическа резологичност* (primary ingrediental
ecofornomic resologicality), която е комбинация от първичната ингредиентна
разрешаваща икофорномическа способност* (primary ingrediental resolving
ecofornomic power) и първичната ингредиентна икофорномическа логичност* (primary ingrediental ecofornomic logicality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа резологичност към понятието за логорезоикофорномика* (logoresoecofornomy) (съкратено от логичностна разрешаваща икофорномика – logicalitic resolving ecofornomy)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа резологичност*
(organic ingrediental ecofornomic resologicality), която е комбинация от органическата ингредиентна разрешаваща икофорномическа способност*
(organic ingrediental resolving ecofornomic power) и органическата ингредиентна икофорномическа логичност* (organic ingrediental ecofornomic
logicality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логоикофорномическия резопредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа резологичност

Първична ингредиентна икофорномическа логичност

Първична
ингредиентна
икофорномическа
резологичност
(логоикофорномически
резопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща икофорномическа
способност
Логоикофорномически
резопредмет

Логоикоформически
тенпредмет

Логоикоформически
ексопредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
резопредмет

Икофорномически
тенпредмет

Икофорномически
ексопредмет

Икотехномически
предмет

Икотехномически
резопредмет

Икотехномически
тенпредмет

Икотехномически
ексопредмет

Икосубномически
предмет
(икономически
предмет)

Икосубномически
(икономически)
резопредмет

Икосубномически
(икономически)
тенпредмет

Икосубномически
(икономически)
ексопредмет

Икосуперномически
предмет

Икосуперномически
резопредмет

Икосуперномически
тенпредмет

Икосуперномически
ексопредмет

Икореномически
предмет

Икореномически
резопредмет

Икореномически
тенпредмет

Икореномически
ексопредмет

Икосоциономически
предмет

Икосоциономически
резопредмет

Икосоциономически
тенпредмет

Икосоциономически
ексопредмет

Икоекзосубномически
предмет

Икоекзосубномически
резопредмет

Икоекзосубномически
тенпредмет

Икоекзосубномически
ексопредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логорезоикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа резологичност

Органическа ингредиентна икофорномическа логичност

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
резологичност
(логорезоикофорномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща икофорномическа
способност
Логорезоикофорномика

Логотеникофорномика

Логоексоикофорномика

Икофорномика

Резоикофорномика

Теникофорномика

Ексоикофорномика

Икотехномика

Резоикотехномика

Теникотехномика

Ексоикотехномика

Икосубномика
(икономика)

РезоикосубНомика
(резоикономика)

Теникосубномика
(теникономика)

Ексоикосубномика
(ексоикономика)

Икосуперномика

Резоикосуперномика

Теникосуперномика

Ексоикосуперномика

Икореномика

Резоикореномика

Теникореномика

Ексоикореномика

Икосоциономика

Резоикосоциономика

Теникосоциономика

Ексоикосоциономика

Икоекзосубномика

Резоикоекзосубномика

Теникоекзосубномика

Ексоикоекзосубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОФОРНОМИЧЕСКА
РЕЗОЛВЕНТНОСТ*
(ingrediental ecofornomic resolventness) – същото като ингредиентна разрешаваща икофорномическа способност.
ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА РЕЗОПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental ecofornomic resopriority) (същото като ингредиентна икофорномическа резолвентна приоритетност и съкратено от ингредиентна разрешаваща икофорномическа способност и ингредиентна икофорномическа
приоритетност) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за
техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий,
който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна разрешаваща икофорномическа способност и ингредиентна икофорномическа приоритетност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на подробност в структурирането на икофорномическите предмети и на
техните разновидности и (2) степените на приоритетност на икофорномическите предмети, разглеждани от страна на икофорномическите субекти. Частен
случай на ингредиентната икофорномическа резоприоритетност е ингредиентната икономическа резоприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа резоприоритетност към понятието за икофорномически резоприопредмет*
(ecofornomic resopriothing) (съкратено от разрешаващ приоритетностен
икофорномически предмет – resolving prioritical ecofornomic thing) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа резоприоритетност* (primary
ingrediental ecofornomic resopriority), която е комбинация от първичната ингредиентно разрешаваща икофорномическа способност* (primary ingrediental
resolving ecofornomic power) и първичната ингредиентна икофорномическа
приоритетност* (primary ingrediental ecofornomic priority)]. От своя страна
органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа резоприоритетност към понятието за резоприоикофорномика* (resoprioecofornomy)
(съкратено от разрешаваща приоритетностна икофорномика – resolving
prioritical ecofornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2
[т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа
резоприоритетност* (organic ingrediental ecofornomic resopriority), която е
комбинация от органическата ингредиентно разрешаваща икофорномическа способност* (organic ingrediental resolving ecofornomic power) и органичес31
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ката ингредиентна икофорномическа приоритетност* (organic ingrediental
ecofornomic priority)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икофорномическия резоприопредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа резоприоритетност

Първична ингредиентна
разшещаваща
икофорномическа
способност

Първична
ингредиентна
икофорномическа
резоприоритетност
(икофорномически
резоприопредмет)

Първична ингредиентна
икофорномическа приоритетност
Икофорномически
приопредмет

Икофорномически
типопредмет

Икофорномически
копредмет

Икофорномически
резопредмет

Икофорномически
резоприопредмет

Икофорномически
резотипопредмет

Икофорномически
резокопредмет

Икофорномически
тенпредмет

Икофорномически
тенприопредмет

Икофорномически
тентипопредмет

Икофорномически
тенкопредмет

Икофорномически
ексопредмет

Икофорномически
ексоприопредмет

Икофорномически
ексотипопредмет

Икофорномически
ексокопредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резоприоикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа резоприоритетност

Органическа
ингредиентна
разшещаваща
икофорномическа
способност

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
резоприоритетност
(резоприоикофорномика)

Органическа ингредиентна
икофорномическа приоритетност
Приоикофорномика

Типоикофорномика

Коикофорномика

Резоикофорномика

Резоприоикофорномика

Резотипоикофорномика

Резокоикофорномика

Теникофорномика

Тенприоикофорномика

Тентипоикофорномика

Тенкоикофорномика

Ексоикофорномика

Ексоприоикофорномика

Ексотипоикофорномика

Ексокоикофорномика

Съотношенията между някои от разновидностите на резоприоикофорномиката (на разрешаващата приоритетностна икофорномика) са показани във
фиг. 1.
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Органическа ингредиентна
разрешаваща икофорномическа способност

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

Ексоикофорномика

Ексотипоикофорномика

Ексокоикофорномика

Теникофорномика

Тентипо
икофорномика

Тенкоикофорномика

Резоприоикофорномика

Типоикофорномика

Коикофорномика

Органическа ингредиентна
икофорномическа приоритетност
Фиг. 1. Разновидности на резоприоикофорномиката (на разрешаващата приоритетностна икофорномика)

Някои от понятията, които се конституират в резултат на съвместното
прилагане на ингредиентната разрешаваща икофорномическа способност и
ингредиентната икофорномическа приоритетност (т.е. на ингредиентната
икофорномическа резоприоритетност) и които са разновидности на понятието за икофорномически резоприопредмет) (на разрешаващия приоритетностен
икофорномически предмет):
А. При типоикофорномиката: (1) за тентипоикофорномиката – типичен икофорномически тенпредмет* (typical ecofornomic tenthing) [същото
като икофорномически тентипопредмет* (ecofornomic tentypothing)] [в т.ч.
типичен икофорномически тенобект* (typical ecofornomic tenobject), типична икофорномическа тенсистема* (typical ecofornomic tensystem) и типичен икофорномически тенингредиент* (typical ecofornomic teningredient)];
(2) за ексотипоикофорномиката – типичен икофорномически ексоп35
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редмет* (typical ecofornomic exothing) [същото като икофорномически ексотипопредмет* (ecofornomic exotypothing)] [в т.ч. типичен икофорномически
ексообект* (typical ecofornomic exoobject), типична икофорномическа ексосистема* (typical ecofornomic exosystem) и типичен икофорномически ексоингредиент* (typical ecofornomic exoingredient)];
Б. При коикофорномиката: (1) за тенкоикофорномиката – допълващ
икофорномически тенпредмет* (complementary ecofornomic tenthing) [същото като икофорномически тенкопредмет* (ecofornomic tencothing)] [в т.ч.
допълващ икофорномически тенобект* (complementary ecofornomic
tenobject), допълваща икофорномическа тенсистема* (complementary
ecofornomic tensystem) и допълващ икофорномически тенингредиент*
(complementary ecofornomic teningredient)]; (2) за ексокоикофорномиката –
допълващ икофорномически ексопредмет* (complementary ecofornomic
exothing) [същото като икофорномически ексокопредмет* (ecofornomic
exocothing)] [в т.ч. допълващ икофорномически ексообект* (complementary
ecofornomic exoobject), допълваща икофорномическа ексосистема*
(complementary ecofornomic exosystem) и допълващ икофорномически ексоингредиент* (complementary ecofornomic exoingredient)].
Някои от тези положения относно разновидностите на икофорномическия
резоприопредмет (на разрешаващия приоритетностен икофорномически предмет) са показани във фиг. 2.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Първична ингредиентнаразрешаваща икофорномическа
способност

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

Икофорномически
ексопредмет

Икофорномически
ексотипопредмет

Икофорномически
ексокопредмет

Икофорномически
тенпредмет

Икофорномически
тентипопредмет

Икофорномически
тенкопредмет

Икофорномически
резоприо
предмет

Икофорномически
типопредмет

Икофорномически
копредмет

Първична ингредиентна
икофорномическа приоритетност
Фиг. 2. Разновидности на икофорномическия резоприопредмет
(на разрешаващия приоритетностен икофорномически предмет)

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА РЕЗОЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecofornomic resosensitivity) (същото като ингредиентна икофорномическа резолвентна чувствителност и съкратено от ингредиентна разрешаваща икофорномическа способност и ингредиентна структурна икофорномическа чувствителност) (навсякъде икофорномика се подразбира
като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна разрешаваща икофорномическа способност и
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентна структурна икофорномическа чувствителност и по този начин
разграничава съвместно (1) степените на подробност в структурирането на
икофорномическите предмети и на техните разновидности и (2) степените на
структурната чувствителност на икофорномическите предмети към външните
въздействия. Частен случай на ингредиентната икофорномическа резочувствителност е ингредиентната икономическа резочувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа резочувствителност към понятието за икофорномически резосенсипредмет*
(ecofornomic resosensithing) (съкратено от разрешаващ сенситивностен икофорномически предмет – resolving sensitivitical ecofornomic thing) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа резочувствителност* (primary
ingrediental ecofornomic resosensitivity), която е комбинация от първичната
ингредиентно разрешаваща икофорномическа способност* (primary
ingrediental resolving ecofornomic power) и първичната ингредиентна структурна икофорномическа чувствителност* (primary ingrediental structural
ecofornomic sensitivity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа резочувствителност към понятието за резосенсиикофорномика* (resosensiecofornomy) (съкратено от разрешаваща сенситивностна икофорномика – resolving sensitivitical ecofornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа резочувствителност* (organic
ingrediental ecofornomic resosensitivity), която е комбинация от органическата
ингредиентно разрешаваща икофорномическа способност* (organic
ingrediental resolving ecofornomic power) и органическата ингредиентна
структурна икофорномическа чувствителност* (organic ingrediental
structural ecofornomic sensitivity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икофорномическия резосенсипредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа резочувствителност

Първична ингредиентна
разшещаваща
икофорномическа
способност

Първична
ингредиентна
икофорномическа
резочувствителност
(икофорномически
резосенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икофорномическа чувствителност
Икофорномически
сенсипредмет

Икофорномически
фундпредмет

Икофорномически
конструпредмет

Икофорномически
резопредмет

Икофорномически
резосенсипредмет

Икофорномически
резофундпредмет

Икофорномически
резоконструпредмет

Икофорномически
тенпредмет

Икофорномически
тенсенсипредмет

Икофорномически
тенфундпредмет

Икофорномически
тенконструпредмет

Икофорномически
ексопредмет

Икофорномически
ексосенсипредмет

Икофорномически
ексофундпредмет

Икофорномически
ексоконструпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резосенсиикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа резочувствителност

Органическа
ингредиентна
разшещаваща
икофорномическа
способност

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
резочувствителност
(резосенсиикофорномика)

Органическа ингредиентна структурна
икофорномическа чувствителност
Сенсиикофорномика

Фундикофорномика

Конструикофорномика

Резоикофорномика

Резосенсиикофорномика

Резофундикофорномика

Резоконструикофорномика

Теникофорномика

Тенсенсиикофорномика

Тенфундикофорномика

Тенконструикофорномика

Ексоикофорномика

Ексосенсиикофорномика

Ексофундикофорномика

Ексокнсиикофорномика

Съотношенията между някои от разновидностите на резосенсиикофорномиката (на разрешаващата сенситивностна икофорномика) са показани във
фиг. 1.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Органическа ингредиентна
разрешаваща икофорномическа способност

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

Ексоикофорномика

Ексофундикофорномика

Ексоконсиикофорномика

Теникофорномика

Тенфунд
икофорномика

Тенконсиикофорномика

Резосенсиикофорномика

Фундикофорномика

Консиикофорномика

Органическа ингредиентна
структурна икофорномическа чувствителност
Фиг. 1. Разновидности на резосенсиикофорномиката (на разрешаващата
сенситивностна икофорномика)

Някои от понятията, които се конституират в резултат на съвместното
прилагане на ингредиентната разрешаваща икофорномическа способност и
ингредиентната икофорномическа чувствителност (т.е. на ингредиентната
икофорномическа резочувствителност) и които са разновидности на понятието за икофорномически резосенсипредмет) (на разрешаващия сенситивностен
икофорномически предмет):
А. При фундикофорномиката: (1) за тенфундикофорномиката – фундаментален икофорномически тенпредмет* (fundamental ecofornomic
tenthing) [същото като икофорномически тенфундпредмет* (ecofornomic
tenfundthing)] [в т.ч. фундаментален икофорномически тенобект* (fundamental ecofornomic tenobject), фундаментална икофорномическа тенсистема* (fundamental ecofornomic tensystem) и фундаментален икофорномически
тенингредиент* (fundamental ecofornomic teningredient)]; (2) за ексофунди41
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кофорномиката – фундаментален икофорномически ексопредмет* (fundamental ecofornomic exothing) [същото като икофорномически ексофундпредмет* (ecofornomic exofundthing)] [в т.ч. фундаментален икофорномически ексообект* (fundamental ecofornomic exoobject), фундаментална икофорномическа ексосистема* (fundamental ecofornomic exosystem) и фундаментален икофорномически ексоингредиент* (fundamental ecofornomic
exoingredient)];
Б. При конструикофорномиката: (1) за тенконструикофорномиката –
конструктивен икофорномически тенпредмет* (constructive ecofornomic
tenthing) [същото като икофорномически тенконструпредмет* (ecofornomic
tenconstruthing)] [в т.ч. конструктивен икофорномически тенобект* (constructive ecofornomic tenobject), конструктивна икофорномическа тенсистема* (constructive ecofornomic tensystem) и конструктивен икофорномически тенингредиент* (constructive ecofornomic teningredient)]; (2) за ексоконструикофорномиката – конструктивен икофорномически ексопредмет* (constructive ecofornomic exothing) [същото като икофорномически
ексоконструпредмет* (ecofornomic exoconstruthing)] [в т.ч. конструктивен
икофорномически ексообект* (constructive ecofornomic exoobject), конструктивна икофорномическа ексосистема* (constructive ecofornomic
exosystem) и конструктивен икофорномически ексоингредиент* (constructive ecofornomic exoingredient)].
Някои от тези положения относно разновидностите на икофорномическия
резосенсипредмет (на разрешаващия сенситивностен икофорномически предмет) са показани във фиг. 2.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Първична ингредиентнаразрешаваща икофорномическа
способност

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

Икофорномически
ексопредмет

Икофорномически
ексофундпредмет

Икофорномически
ексоконсипредмет

Икофорномически
тенпредмет

Икофорномически
тенфундпредмет

Икофорномически
тенконсипредмет

Икофорномически
резосенси
предмет

Икофорномически
фундпредмет

Икофорномически
консипредмет

Първична ингредиентна
структурна икофорномическа
чувствителност
Фиг. 2. Разновидности на икофорномическия резосенсипредмет
(на разрешаващия сенситивностен икофорномически предмет)

Според функционалната си определеност разновидностите на резосенсиикофорномиката (табл. 2 и фиг. 1) се конкретизират в наименованията, посочени във фиг. 3.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Ингредиентна структурна
икофорномическа чувствителност

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

Конструктивна
(конси)
икофорномика

Концептуална
икофор
номика

Оперативна
икофор
номика

Фундаментална
(фунд)
икофорномика

Идейна
икофор
номика

Рационална
икофор
номика

Принципиална
(тен)
икофорномика

Операционализирана
(ексо)
икофорно
мика

Резосенсиикофорномика

Ингредиентна разрешителна
икофорномическа способност
Фиг. 3. Ингредиентна икофорномическа резочувствителност (произтичаща от
едновременното прилагане на ингредиентната структурна икофорномическа
чувствителност и ингредиентната разрешителна икофорномическа способност) и разновидности на резосенсиикофорномиката според тяхната функционална определеност

В този контекст: (а) частта от фундаменталната икофорномика, която е и
теникофорномика в качеството й на принципиална икофорномика [т.е. е фундаментална теникофорномика* (fundamental tenecofornomy) или още тенфундикофорномика* (tenfundecofornomy)], се определя като идейна икофорномика* (preliminary ecofornomy) или още като прелиикофорномика*
(preliecofornomy) [тя е изградена от идейни икофорномически ингредиенти*
(preliminary ecofornomic ingredients)]; (б) частта от фундаменталната икофорномика, която е и ексоикофорномика в качеството й на операционализирана
икофорномика [т.е. е фундаментална ексоикофорномика* (fundamental
exoecofornomy) или още ексофундикофорномика* (exofundecofornomy)], се
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------определя като рационална икофорномика* (rational ecofornomy) в качеството
й на операционализирана идейна икофорномика или още като рациоикофорномика* (ratioecofornomy) [тя е изградена от рационални икофорномически
ингредиенти* (rational ecofornomic ingredients), които са операционална конкретизация на идейните ингредиенти].
От своя страна: (а) частта от конструктивната икофорномика, която е и
теникофорномика в качеството й на принципиална икофорномика [т.е. е конструктивна теникофорномика* (constructive tenecofornomy) или още тенконструикофорномика* (tenconstruecofornomy)], се определя като концептуална икофорномика* (conceptual ecofornomy) или още като концептикофорномика* (conceptecofornomy) [тя е изградена от концептуални икофорномически ингредиенти* (conceptual ecofornomic ingredients)]; (б) частта от конструктивната икофорномика, която е и ексоикофорномика в качеството й на
операционализирана икофорномика [т.е. е конструктивна ексоикофорномика* (constructive exoecofornomy) или още ексоконструикофорномика*
(exoconstruecofornomy)], се определя като оперативна икофорномика*
(operative ecofornomy) в качеството й на операционализирана конструктивна
икофорномика или още като опеикофорномика* (opeecofornomy) [тя е изградена от оперативни икофорномически ингредиенти* (operative ecofornomic
ingredients), които са операционална конкретизация на концептуалните ингредиенти].
Тези разновидности произтичат от едновременното прилагане на ингредиентната структурна икофорномическа чувствителност и ингредиентната
разрешителна икофорномическа способност.
На фиг. 4 са посочени разновидностите на икофорномическата наука,
които произтичат от едновременното прилагане на същите ингредиентни икофорномически критерии.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Ингредиентна структурна
икофорномическа чувствителност

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

Конструктивна ИФН

Концептуална
ИФН

Оперативна
ИФН

Фундаментална ИФН

Идейна
ИФН

Рационална
ИФН

Икофорномическа
наука

Теникофорномическа
наука

Ексоикофорномическа
наука

Ингредиентна разрешителна
икофорномическа способност
Фиг. 4. Разновидности на икофорномическата наука според ингредиентната структурна икофорномическа чувствителност и ингредиентната разрешителна икофорномическа способност (ФН – икофорномическа наука)

На фиг. 5 е показано как вече посоченото едновременно прилагане на ингредиентната структурна икофорномическа чувствителност и ингредиентната разрешителна икофорномическа способност се отразява върху
класификацията на разновидностите на икофорномическите ингредиенти (в
по-общ контекст – на икофорномическите предмети). При тях съществуват
отношения между абстрактно и конкретно, както и отношения между
определящо (отбелязани с плътна стрелка) и решаващо (отбелязани с
пунктир), където в зависимост от мястото, което заема в тези отношения,
даден икофорномически ингредиент (респ. икофорномически предмет) може
да бъде както абстрактен (респ. решаващ), така и конкретен (респ. определящ).
Всеки абстрактен ингредиент (предмет) може да има по няколко конкретни
реализации.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

Ингредиентна структурна
икофорномическа чувствителност

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

Конструктивни
икофорномически
ингредиенти

Концептуални
икофорномически
ингредиенти

Оперативни
икофорномически
ингредиенти

Фундаментални
икофорномически
ингредиенти

Идейни
икофорномически
ингредиенти

Рационални
икофорномически
ингредиенти

Теникофорномически
ингредиенти

Ексоикофорномически
ингредиенти

Резосенсиикофорномически
ингредиенти

Ингредиентна разрешителна
икофорномическа способност

Фиг. 5. Икофорномически ингредиенти при едновременното прилагане на
ингредиентната структурна икофорномическа чувствителност и ингредиентната разрешителна икофорномическа способност

(1) В отношението между фундаменталните и конструктивните икофорномически ингредиенти фундаменталните ингредиенти са абстрактни и
решаващи, а конструктивните ингредиенти – конкретни и определящи
(конструктивните ингредиенти са адаптационна конкретизация на фундаменталните ингредиенти). (2) В отношението между теникофорномическите и ексоикофорномическите ингредиенти теникофорномическите ингредиенти са
абстрактни и решаващи, а ексоикофорномическите ингредиенти – конкретни и определящи (ексоикофорномическите ингредиенти са операционална
47
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------конкретизация на теникофорномическите ингредиенти). (3) В отношението
между идейните и концептуалните икофорномически ингредиенти идейните
ингредиенти са абстрактни и решаващи, а концептуалните ингредиенти –
конкретни и определящи (концептуалните ингредиенти са адаптационна конкретизация на идейните ингредиенти). (4) В отношението между идейните и
рационалните икофорномически ингредиенти идейните ингредиенти са абстрактни и решаващи, а рационалните ингредиенти – конкретни и определящи (рационалните ингредиенти са операционална конкретизация на идейните
ингредиенти). (5) В отношението между концептуалните и оперативните икофорномически ингредиенти концептуалните ингредиенти са абстрактни и
решаващи, а оперативните ингредиенти – конкретни и определящи (оперативните ингредиенти са операционална конкретизация на концептуалните ингредиенти). (6) В отношението между рационалните и оперативните икофорномически ингредиенти рационалните ингредиенти са абстрактни и решаващи, а оперативните ингредиенти – конкретни и определящи (оперативните ингредиенти са адаптационна конкретизация на концептуалните ингредиенти). (7) В отношението между идейните и оперативните икофорномически ингредиенти идейните ингредиенти са абстрактни и решаващи, а оперативните ингредиенти – конкретни и определящи (оперативните ингредиенти са
адаптационна конкретизация на идейните ингредиенти). (8) В отношението
между концептуалните и рационалните икофорномически ингредиенти концептуалните ингредиенти са абстрактни и решаващи, а рационалните ингредиенти – конкретни и определящи (рационалните ингредиенти са операционална конкретизация на концептуалните ингредиенти).
Затова от едновременното прилагане на ингредиентната структурна
икофорномическа чувствителност и ингредиентната разрешителна икофорномическа способност произтича важното положение, че всеки икофорномически ингредиент има четири равнища на преход от абстрактното към
конкретното в следния ред: (1) идеен икофорномически ингредиент, (2) концептуален икофорномически ингредиент, (3) рационален икофорномически
ингредиент и (4) оперативен икофорномически ингредиент (вж. абстрактно в
икофорномиката и конкретно в икономиката).
На фиг. 6 е показано как едновременното прилагане на ингредиентната
структурна икофорномическа чувствителност и ингредиентната разрешителна икофорномическа способност се отразява върху класификацията на
разновидностите на икофорномическите типоингредиенти (последните принадлежат на типоикофорномиката). Към икофорномическите типоингредиен48
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ти принадлежат икофорномическите ингредиенти, които произтичат от: (1)
ингредиентна сустантивностна икофорномическа стратификационност
(същото като възпроизводствена икофорномическа ингредиентност); която
е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икофорномическо същество /основание/ и външното икофорномическо същество
/основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2)
ингредиентна диспозиционна икофорномическа стратификационност
(същото като ингредиентна същностна икофорномическа стратификационност); тя е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната
икофорномическа определеност и външната икофорномическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна
специфичностна икофорномическа стратификационност (същото като
ингредиентна съдържателна икофорномическа стратификационност); тя
е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икофорномическо състояние и външното икофорномическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа икоформа). При икофорномическите типоингредиенти също съществуват отношения между абстрактно и конкретно,
както и отношения между определящо (отбелязани с плътна стрелка) и решаващо (отбелязани с пунктир), където в зависимост от мястото, което заема в
тези отношения, даден типоингредиент може да бъде както абстрактен (респ.
решаващ), така и конкретен (респ. определящ). Всеки абстрактен типоингредиент може да има по няколко конкретни реализации.
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Ингредиентна структурна
икофорномическа чувствителност

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

Конструктивни
икофорномически
типоингредиенти

Концептуални
икофорномически
типоингредиенти

Оперативни
икофорномически
типоингредиенти

Фундаментални
икофорномически
типоингредиенти

Идейни
икофорномически
типоингредиенти

Рационални
икофорномически
типоингредиенти

Теникофорномически
типоингредиенти

Ексоикофорномически
типоингредиенти

Резосенсиикофорномически
типоингредиенти

Ингредиентна разрешителна
икофорномическа способност

Фиг. 6. Икофорномически типоингредиенти при едновременното прилагане
на ингредиентната структурна икофорномическа чувствителност и ингредиентната разрешителна икофорномическа способност

(1) В отношението между фундаменталните и конструктивните типоикофорномически ингредиенти фундаменталните типоингредиенти са абстрактни и решаващи, а конструктивните типоингредиенти – конкретни и
определящи (конструктивните типоингредиенти са адаптационна конкретизация на фундаменталните типоингредиенти). (2) В отношението между тентипоикофорномическите и ексотипоикофорномическите ингредиенти теникофорномическите типоингредиенти са абстрактни и решаващи, а ексоикофорномическите типоингредиенти – конкретни и определящи (ексоикофор50
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическите типоингредиенти са операционална конкретизация на теникофорномическите типоингредиенти). (3) В отношението между идейните и концептуалните икофорномически типоингредиенти идейните типоингредиенти са абстрактни и решаващи, а концептуалните типоингредиенти – конкретни и определящи (концептуалните типоингредиенти са адаптационна конкретизация на идейните типоингредиенти). (4) В отношението между идейните
и рационалните икофорномически типоингредиенти идейните типоингредиенти са абстрактни и решаващи, а рационалните типоингредиенти – конкретни и определящи (рационалните типоингредиенти са операционална конкретизация на идейните типоингредиенти). (5) В отношението между концептуалните и оперативните икофорномически типоингредиенти концептуалните
типоингредиенти са абстрактни и решаващи, а оперативните типоингредиенти – конкретни и определящи (оперативните типоингредиенти са операционална конкретизация на концептуалните типоингредиенти). (6) В отношението между рационалните и оперативните икофорномически типоингредиенти рационалните типоингредиенти са абстрактни и решаващи, а оперативните типоингредиенти – конкретни и определящи (оперативните типоингредиенти са адаптационна конкретизация на концептуалните типоингредиенти). (7) В отношението между идейните и оперативните икофорномически типоингредиенти идейните типоингредиенти са абстрактни и решаващи, а
оперативните типоингредиенти – конкретни и определящи (оперативните
типоингредиенти са адаптационна конкретизация на идейните типоингредиенти). (8) В отношението между концептуалните и рационалните икофорномически типоингредиенти концептуалните типоингредиенти са абстрактни и
решаващи, а рационалните типоингредиенти – конкретни и определящи
(рационалните типоингредиенти са операционална конкретизация на концептуалните типоингредиенти).
Затова от едновременното прилагане на ингредиентната структурна
икофорномическа чувствителност и ингредиентната разрешителна икофорномическа способност също произтича и важното положение, че всеки икофорномически типоингредиент има четири равнища на преход от абстрактното към конкретното (четири равнища на дедуктивност) (1) идеен икофорномически типоингредиент, (2) концептуален икофорномически типоингредиент, (3) рационален икофорномически типоингредиент и (4) оперативен
икофорномически типоингредиент. Такива са например: (1) икофорномическият трансцендент (в т.ч. икофорномическият субтитрансцендент, икофорномическият обтитрансцендент и икофорномическият обситрансцендент), (2)
51
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икофорномическата същност (в т.ч. икофорномическата субтисъщност, икофорномическата обтисъщност и икофорномическата обсисъщност), (3) икофорномическият трансцентит (в т.ч. икофорномическият субтитрансцентит,
икофорномическият обтитрансцентит и икофорномическият обситрансцентит)
и (4) икофорномическата значимост (в т.ч. икофорномическата ценност, икофорномическият интерес и икофорномическият обсиинтерес).
ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОФОРНОМИЧЕСКА
РИДЪЛБОЧИНА*
(ingrediental ecofornomic rideepness) (същото като ингредиентна икофорномическа зрелостна дълбочина и съкратено от ингредиентна икофорномическа
зрялост и ингредиентна икофорномическа дълбочина) (навсякъде икофорномика се подразбира като субикофорномика, а икофорномически – като субикофорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен
ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение
(конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икофорномическа зрялост
и ингредиентна икофорномическа дълбочина и по този начин разграничава
съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на икофорномиката и
на нейните разновидности (както и на икофорномическите предмети и на техните разновидности) и (2) икофорномическите предмети според мястото, което
заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на икофорномиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина). Частен случай на ингредиентната икофорномическа ридълбочина е ингредиентната икономическа ридълбочина.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа ридълбочина към понятието за риикофорномически диппредмет* (riecofornomic
deepthing) (съкратено от дълбочинен зрелостен икофорномически предмет –
deepness ripeness ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа ридълбочина* (primary ingrediental ecofornomic rideepness), която е
комбинация от първичната ингредиентна икофорномическа зрялост* (primary ingrediental ecofornomic ripeness) и първичната ингредиентна икофорномическа дълбочина* (primary ingrediental ecofornomic deepness)]. От своя
страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа ридълбочина към понятието за диприикофорномика* (deepriecofornomy) (съкратено от дълбочинна зрелостна икофорномика – deepness ripeness
ecofornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа ридълбо52
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чина* (organic ingrediental ecofornomic rideepness), която е комбинация от органическата ингредиентна икофорномическа зрялост* (organic ingrediental
ecofornomic ripeness) и органическата ингредиентна икофорномическа дълбочина* (organic ingrediental ecofornomic deepness)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикофорномическия диппредмет според първичната
ингредиентна икофорномическа ридълбочина

Първична ингредиентна
икофорномическа зрялост

Първична
ингредиентна
икофорномическа
ридълбочина
(риикофорномически
диппредмет)

Първична ингредиентна
икофорномическа дълбочина
Икофорномически
диппредмет

Икофорномически
инспредмет

Икофорномически
специпредмет

Икофорномически
аутспредмет

Риикофорномически
предмет

Риикофорномически
диппредмет

Риикофорномически
инспредмет

Риикофорномически
специпредмет

Риикофорномически
аутспредмет

Икофорприномически
предмет

Икофорприномически
диппредмет

Икофорприномически
инспредмет

Икофорприномически
специпредмет

Икофорприномически
аутспредмет

Икофордевеномически
предмет

Икофордеве- Икофордеве- Икофордеве- Икофордевеномически
номически
номически
номически
дипинсспециаутспредмет
предмет
предмет
предмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на диприикофорномиката според органическата ингредиентна
икофорномическа ридълбочина

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
зрялост

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
ридълбочина
(диприикофорномика)

Органическа ингредиентна икофорномическа
дълбочина
Дипикофорномика

Инсикофорномика

Специикофорномика

Аутсикофорномика

Риикофорномика

Диприикофорномика

Инсриикофорномика

Специриикофорномика

Аутсриикофорномика

Икофорприномика

Дипикофорприномика

Инсикофорприномика

Специикофорприномика

Аутсикофорприномика

Икофордевеномика

Дипикофордевеномика

Инсикофордевеномика

Специикофордевеномика

Аутсикофордевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА РИПОЗИЦИЯ* (ingrediental
ecofornomic riposition) (същото като ингредиентна икофорномическа зрелостна позиция и съкратено от ингредиентна икофорномическа зрялост и ингредиентна икофорномическа позиция) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен
икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от
първичните критерии ингредиентна икофорномическа зрялост и ингредиентна икофорномическа позиция и по този начин разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на икофорномиката и на нейните разновидности (както и на икофорномическите предмети и на техните разновидности) и (2) икофорномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на икофорномиката и на
нейните разновидности (което е разположение в ширина). Частен случай на
ингредиентната икофорномическа рипозиция е ингредиентната икономическа рипозиция.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа рипозиция
към понятието за риикофорномически позипредмет* (riecofornomic posithing)
(съкратено от зрелостен позиционен икофорномически предмет – ripeness
positional ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа рипозиция* (primary ingrediental ecofornomic riposition), която е комбинация от първичната ингредиентна икофорномическа зрялост* (primary
ingrediental ecofornomic ripeness) и първичната ингредиентна икофорномическа позиция* (primary ingrediental ecofornomic position)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа рипозиция към
понятието за позириикофорномика* (posisetiecofornomy) (съкратено от позиционна зрелостна икофорномика – positional ripeness ecofornomy) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа рипозиция* (organic ingrediental
ecofornomic riposition), която е комбинация от органическата ингредиентна
икофорномическа зрялост* (organic ingrediental ecofornomic ripeness) и органическата ингредиентна икофорномическа позиция* (organic ingrediental
ecofornomic position)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикофорномическия позипредмет според първичната ингредиентна икофорномическа рипозииция

Първична ингредиентна
икофорномическа зрялост

Първична
ингредиентна
икофорномическа
рипозиция
(риикофорномически
позипредмет)

Първична ингредиентна
икофорномическа позиция
Икофорномически
позипредмет

Икофорномически
интрапредмет

Икофорномически
фейспредмет

Икофорномически
екстрапредмет

Риикофорномически
предмет

Риикофорномически
позипредмет

Риикофорномически
интрапредмет

Риикофорномически
фейспредмет

Риикофорномически
екстрапредмет

Икофорприномически
предмет

Икофорприномически
позипредмет

Икофорприномически
интрапредмет

Икофорприномически
фейспредмет

Икофорприномически
екстрапредмет

Икофордевеномически
предмет

Икофордеве- Икофордеве- Икофордеве- Икофордевеномически
номически
номически
номически
позиинтрафейсекстрапредмет
предмет
предмет
предмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позириикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа рипозииция

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
зрялост

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
рипозиция
(позириико
форномика)

Органическа ингредиентна икофорномическа
позиция
Позиикофорномика

Интраикофорномика

Фейсикофорномика

Екстраикофорномика

Риикофорномика

Позириикофорномика

Интрариикофорномика

Фейсриикофорномика

Екстариикофорномика

Икофорприномика

Позиикофорприномика

Интраикофорприномика

Фейсикофорприномика

Екстаикофорприномика

Икофордевеномика

Позиикофордевеномика

Интраикофордевеномика

Фейсикофордевеномика

Екстаикофордевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА РИПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental ecofornomic ripriority) (същото като ингредиентна икофорномическа зрелостна приоритетност и съкратено от ингредиентна икофорномическа зрялост и ингредиентна икофорномическа приоритетност) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни)
(*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо
произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икофорномическа зрялост и ингредиентна икофорномическа приоритетност и по този
начин разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на
икофорномиката и на нейните разновидности (както и на икофорномическите
предмети и на техните разновидности) и (2) степените на приоритетност на
икофорномическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от икофорномическия субект. Частен случай на ингредиентната икофорномическа риприоритетност е ингредиентната икономическа риприоритетност.
58

1559

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа риприоритетност към понятието за риикофорномически приопредмет*
(riecofornomic priothing) (съкратено от приоритетностен зрелостен икофорномически предмет – prioritical ripeness ecofornomic thing) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа риприоритетност* (primary ingrediental
ecofornomic ripriority), която е комбинация от първичната ингредиентна
икофорномическа зрялост* (primary ingrediental ecofornomic ripeness) и първичната ингредиентна икофорномическа приоритетност* (primary
ingrediental ecofornomic priority)]. От своя страна органическото прилагане на
ингредиентната икофорномическа риприоритетност към понятието за приориикофорномика* (prioriecofornomy) (съкратено от приоритетностна зрелостна икофорномика – prioritical ripeness ecofornomy) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата
ингредиентна икофорномическа риприоритетност* (organic ingrediental
ecofornomic ripriority), която е комбинация от органическата ингредиентна
икофорномическа зрялост* (organic ingrediental ecofornomic ripeness) и органическата ингредиентна икофорномическа приоритетност* (organic
ingrediental ecofornomic priority)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикофорномическия приопредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа риприоритетност

Първична ингредиентна
икофорномическа зрялост

Първична
ингредиентна
икофорномическа
риприоритетност
(риикофорномически
приопредмет)

Първична ингредиентна
икофорномическа приоритетност

Икофорномически
приопредмет

Икофорномически
типопредмет

Икофорномически
копредмет

Риикофорномически
предмет

Риикофорномически
приопредмет

Риикофорномически
типопредмет

Риикофорномически
копредмет

Икофорприномически
предмет

Икофорприномически
приопредмет

Икофорприномически
типопредмет

Икофорприномически
копредмет

Икофордевеномически
предмет

Икофордевеномически
приопредмет

Икофордевеномически
типопредмет

Икофордевеномически
копредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на приориикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа риприоритетност

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
зрялост

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
риприоритетност
(приориикофорномика)

Органическа ингредиентна
икофорномическа приоритетност
Приоикофорномика

Типоикофорномика

Коикофорномика

Риикофорномика

Приориикофорномика

Типориикофорномика

Кориикофорномика

Икофорприномика

Приоикофорприномика

Типоикофорприномика

Коикофорприномика

Икофордевеномика

Приоикофордевеномика

Типоикофордевеномика

Коикофордевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА РИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecofornomic riresolventness) (същото като ингредиентна икофорномическа зрелостна разрешителност и съкратено от ингредиентна икофорномическа зрялост и ингредиентна разрешаваща икофорномическа
способност) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика,
а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните
производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е
логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна
икофорномическа зрялост и ингредиентна разрешаваща икофорномическа
способност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на зрялост
на съставните части на икофорномиката и на нейните разновидности (както и
на икофорномическите предмети и на техните разновидности) и (2) степените
на подробност в структурирането на икофорномическите предмети и на техните разновидности. Частен случай на ингредиентната икофорномическа риразрешителност е ингредиентната икономическа риразрешителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа риразрешителност към понятието за риикофорномически резопредмет*
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(riecofornomic resothing) (съкратено от разрешаващ зрелостен икофорномически предмет – resolving ripeness ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа риразрешителност* (primary ingrediental
ecofornomic riresolventness), която е комбинация от първичната ингредиентна икофорномическа зрялост* (primary ingrediental ecofornomic ripeness) и
първичната ингредиентна разрешаваща икофорномическа способност*
(primary ingrediental resolving ecofornomic power)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа риразрешителност
към понятието за резориикофорномика* (resoriecofornomy) (съкратено от разрешаваща зрелостна икофорномика – resolving ripeness ecofornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа риразрешителност* (organic
ingrediental ecofornomic riresolventness), която е комбинация от органическата
ингредиентна икофорномическа зрялост* (organic ingrediental ecofornomic
ripeness) и органическата ингредиентна разрешаваща икофорномическа
способност* (organic ingrediental resolving ecofornomic power)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикофорномическия резопредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа риразрешителност

Първична ингредиентна
икофорномическа зрялост

Първична
ингредиентна
икофорномическа
риразрешителност
(риикофорномически
резопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща икофорномическа
способност

Икофорномически
резопредмет

Икофорномически
тенпредмет

Икофорномически
ексопредмет

Риикофорномически
предмет

Риикофорномически
резопредмет

Риикофорномически
тенпредмет

Риикофорномически
ексопредмет

Икофорприномически
предмет

Икофорприномически
резопредмет

Икофорприномически
тенпредмет

Икофорприномически
ексопредмет

Икофордевеномически
предмет

Икофордевеномически
резопредмет

Икофордевеномически
тенпредмет

Икофордевеномически
ексопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резориикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа риразрешителност

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
зрялост

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
риразрешителност
(резориикофорномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща икофорномическа
способност
Резоикофорномика

Теникофорномика

Ексоикофорномика

Риикофорномика

Резориикофорномика

Тенриикофорномика

Ексориикофорномика

Икофорприномика

Резоикофорприномика

Теникофорприномика

Ексоикофорприномика

Икофордевеномика

Резоикофордевеномика

Теникофордевеномика

Ексоикофордевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecofornomic risensitivity) (същото като ингредиентна икофорномическа зрелостна чувствителност и съкратено от ингредиентна икофорномическа зрялост и ингредиентна структурна икофорномическа чувствителност) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика,
а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните
производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е
логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна
икофорномическа зрялост и ингредиентна структурна икофорномическа чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на икофорномиката и на нейните разновидности
(както и на икофорномическите предмети и на техните разновидности) и (2)
степените на структурната чувствителност на икофорномическите предмети
към външните въздействия. Частен случай на ингредиентната икофорномическа ричувствителност е ингредиентната икономическа ричувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа ричувствителност към понятието за риикофорномически сенсипредмет*
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(riecofornomic sensithing) (съкратено от сенситивностен зрелостен икофорномически предмет – sensitivitical ripeness ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа ричувствителност* (primary
ingrediental ecofornomic risensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна икофорномическа зрялост* (primary ingrediental ecofornomic
ripeness) и първичната ингредиентна структурна икофорномическа чувствителност* (primary ingrediental structural ecofornomic sensitivity)]. От своя
страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа ричувствителност
към
понятието
за
сенсириикофорномика*
(sensiriecofornomy) (съкратено от сенситивностна зрелостна икофорномика
– sensitivitical ripeness ecofornomy) поражда неговите разновидности, посочени
в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа ричувствителност* (organic ingrediental ecofornomic risensitivity),
която е комбинация от органическата ингредиентна икофорномическа зрялост* (organic ingrediental ecofornomic ripeness) и органическата ингредиентна структурна икофорномическа чувствителност* (organic ingrediental
structural ecofornomic sensitivity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикофорномическия сенсипредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа ричувствителност

Първична ингредиентна
икофорномическа зрялост

Първична
ингредиентна
икофорномическа
ричувствителност
(риикофорномически
сенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икофорномическа чувствителност

Икофорномически
сенсипредмет

Икофорномически
фундпредмет

Икофорномически
конструпредмет

Риикофорномически
предмет

Риикофорномически
сенсипредмет

Риикофорномически
фундпредмет

Риикофорномически
конструпредмет

Икофорприномически
предмет

Икофорприномически
сенсипредмет

Икофорприномически
фундпредмет

Икофорприномически
конструпредмет

Икофордевеномически
предмет

Икофордевеномически
сенсипредмет

Икофордевеномически
фундпредмет

Икофордевеномически
конструпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сенсириикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа ричувствителност

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
зрялост

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
ричувствителност
(сенсириикофорномика)

Органическа ингредиентна структурна
икофорномическа чувствителност
Сенсиикофорномика

Фундикофорномика

Конструикофорномика

Риикофорномика

Сенсириикофорномика

Фундриикофорномика

Конструриикофорномика

Икофорприномика

Сенсиикофорприномика

Фундикофорприномика

Конструикофорприномика

Икофордевеномика

Сенсиикофордевеномика

Фундикофордевеномика

Конструикофордевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОФОРНОМИЧЕСКА
СЕНСИЛОГИЧНОСТ*
(ingrediental ecofornomic sensilogicality) (същото като ингредиентна икофорномическа сенситивностна логичност и съкратeно от ингредиентна
структурна икофорномическа чувствителност и ингредиентна икофорномическа логичност) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно
и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии
ингредиента структурна икофорномическа чувствителност и ингредиентна
икофорномическа логичност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на структурната чувствителност на икофорномическите предмети към
външните въздействия и (2) съставните части на икофорномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа сенсилогичност към понятието за логоикофорномически сенсипредмет*
(logoecofornomic sensithing) (съкратено от логичностен сенситивностен
икофорномически предмет – logicalitic sensitivitical ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------първичната ингредиентна икофорномическа сенсилогичност* (primary
ingrediental ecofornomic sensilogicality), която е комбинация от първичната
ингредиентна структурна икофорномическа чувствителност* (primary
ingrediental structural ecofornomic sensitivity) и първичната ингредиентна
икофорномическа логичност* (primary ingrediental ecofornomic logicality)]. От
своя страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа
сенсилогичност
към
понятието
за
логосенсиикофорномика*
(logosensiecofornomy) (съкратено от логичностна сенситивностна икофорномика – logicalitic sensitivitical ecofornomy) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна
икофорномическа сенсилогичност* (organic ingrediental ecofornomic
sensilogicality), която е комбинация от органическата ингредиентна структурна икофорномическа чувствителност* (organic ingrediental structural
ecofornomic sensitivity) и органическата ингредиентна икофорномическа
логичност* (organic ingrediental ecofornomic logicality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логоикофорномическия сенсипредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа сенсилогичност

Първична ингредиентна икофорномическа логичност

Първична
ингредиентна
икофорномическа
сенсилогичност
(логоикофорномически
сенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икофорномическа чувствителност

Логоикофорномически
сенсипредмет

Логоикофорномически
фундпредмет

Логоикофорномически
конструпредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
сенсипредмет

Икофорномически
фундпредмет

Икофорномически
конструпредмет

Икотехномически
предмет

Икотехномически
сенсипредмет

Икотехномически
фундпредмет

Икотехномически
конструпредмет

Икосубномически
предмет
(икономически
предмет)

Икосубномически
сенсипредмет
(икономически)
сенсипредмет

Икосубномически
фундпредмет
(икономически)
фундпредмет

Икосубномически
конструпредмет
(икономически)
конструпредмет

Икосуперномически
предмет

Икосуперномически
сенсипредмет

Икосуперномически
фундпредмет

Икосуперномически
конструпредмет

Икореномически
предмет

Икореномически
сенсипредмет

Икореномически
фундпредмет

Икореномически
конструпредмет

Икосоциономически
предмет

Икосоциономически
сенсипредмет

Икосоциономически
фундпредмет

Икосоциономически
конструпредмет

Икоекзосубномически
предмет

Икоекзосубномически
сенсипредмет

Екзосубномически
фундпредмет

Икоекзосубномически
конструпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логосенисикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа сенсилогичност

Органическа ингредиентна икофорномическа
логичност

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
сенсилогичност
(логосенсиикофорномика)

Органическа ингредиентна структурна
икофорномическа чувствителност

Логосенсиикофорномика

Логофундикофорномика

Логоконструикофорномика

Икофорномика

Сенсиикофорномика

Фундикофорномика

Конструикофорномика

Икотехномика

Сенсиикотехномика

Фундикотехномика

Конструикотехномика

Икосубномика
(икономика)

Сенсиикосубномика
(сенсиикономика)

Фундикосубномика
(фундикономика)

Конструикосубномика
(конструикономика)

Икосуперномика

Сенсиикосуперномика

Фундикосуперномика

Конструикосуперномика

Икореномика

Сенсиикореномика

Фундикореномика

Конструикореномика

Икосоциономика

Сенсиикосоциономика

Фундикосоциономика

Конструикосоциономика

Икоекзосубномика

Сенсиикоекзосубномика

Фундикоекзосубномика

Конструикоекзосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОФОРНОМИЧЕСКА
СЕТИДЪЛБОЧИНА*
(ingrediental ecofornomic setideepness) (същото като ингредиентна икофорномическа отделимостна дълбочина и съкратено от ингредиентна икофорномическа отделимост и ингредиентна икофорномическа дълбочина) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*)
– вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо про70
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икофорномическа отделимост и ингредиентна икофорномическа дълбочина и по този начин
разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети във икофорномиката и (2) икофорномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на икофорномиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина).
Частен случай на ингредиентната икофорномическа сетидълбочина е ингредиентната икономическа сетидълбочина.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа сетидълбочина към понятието за икофорномически дипсетипредмет* (ecofornomic
deepsetithing) (съкратено от дълбочинен сетитен икофорномически предмет
– deepness setited ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа сетидълбочина* (primary ingrediental ecofornomic setideepness),
която е комбинация от първичната ингредиентна икофорномическа дълбочина* (primary ingrediental ecofornomic deepness) и първичната ингредиентна
икофорномическа отделимост* (primary ingrediental ecofornomic severality)].
От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа сетидълбочина към понятието за дипсетиикофорномика*
(deepsetiecofornomy) (съкратено от дълбочинна сетитна икофорномика –
deepness setited ecofornomy) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа сетидълбочина* (organic ingrediental ecofornomic setideepness), която
е комбинация от органическата ингредиентна икофорномическа дълбочина* (organic ingrediental ecofornomic deepness) и органическата ингредиентна
икофорномическа отделимост* (organic ingrediental ecofornomic severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икофорномическия дипсетипредмет според първичната
ингредиентна икофорномическа сетидълбочина

Първична ингредиентна
икофорномическа
отделимост

Първична
ингредиентна
икофорномическа
сетидълбочина
(икофорномически
дипсетипредмет)

Първична ингредиентна
икофорномическа дълбочина
Икофорномически
диппредмет

Икофорномически
инспредмет

Икофорномически
специпредмет

Икофорномически
аутспредмет

Икофорномически
сетипредмет

Икофорномически
дипсетипредмет

Икофорномически
инссетипредмет

Икофорномически
специсетипредмет

Икофорномически
аутссетипредмет

Икофорномически
инсепапредмет

Икофорномически
дипинсепапредмет

Икофорномически
инсинсепапредмет

Икофорномически
специинсепапредмет

Икофорномически
аутсинсепапредмет

Икофорномически
сепапредмет

Икофорномически
дипсепапредмет

Икофорномически
инссепапредмет

Икофорномически
специсепапредмет

Икофорномически
аутссепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипсетиикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа сетидълбочина

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
сетидълбочина
(дипсетиикофорномика)

Органическа ингредиентна икофорномическа
дълбочина
Дипикофорномика

Инсикофорномика

Специикофорномика

Аутсикофорномика

Сетиикофорномика

Дипсетиикофорномика

Инссетиикофорномика

Специсетиикофорномика

Аутссетиикофорномика

Инсепаикофорномика

Дипинсепаикофорномика

Инсинсепаикофорномика

Сепаикофорномика

Дипсепаикофорномика

Инссепаикофорномика

Специинсепа- Аутсинсепаикофорикофорномика
номика
Специсепаикофорномика

Аутссепаикофорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СЕТИЗРЯЛОСТ* (ingrediental
ecofornomic setiripeness) (същото като ингредиентна икофорномическа отделимостна зрялост и съкратено от ингредиентна икофорномическа отделимост и ингредиентна икофорномическа зрялост) (навсякъде икофорномика
се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икофорномическа отделимост и
ингредиентна икофорномическа зрялост и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети във икофорномиката и (2)
степените на зрялост на съставните части на икофорномиката и на нейните
разновидности (както и на икофорномическите предмети и на техните разновидности). Частен случай на ингредиентната икофорномическа сетизрялост
е ингредиентната икономическа сетизрялост.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа сетизрялост към понятието за риикофорномически сетипредмет* (riecofornomic
setithing) (съкратено от зрелостен сетитен икофорномически предмет –
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ripeness setited ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени
в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа сетизрялост* (primary ingrediental ecofornomic setiripeness), която е
комбинация от първичната ингредиентна икофорномическа зрялост* (primary ingrediental ecofornomic ripeness) и първичната ингредиентна икофорномическа отделимост* (primary ingrediental ecofornomic severality)]. От своя
страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа сетизрялост към понятието за сетириикофорномика* (setiriecofornomy) (съкратено от зрелостна сетитна икофорномика – ripeness setited ecofornomy)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа сетизрялост* (organic
ingrediental ecofornomic setiripeness), която е комбинация от органическата
ингредиентна икофорномическа зрялост* (organic ingrediental ecofornomic
ripeness) и органическата ингредиентна икофорномическа отделимост*
(organic ingrediental ecofornomic severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикофорномическия сетипредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа сетизрялост

Първична ингредиентна
икофорномическа
отделимост

Първична
ингредиентна
икофорномическа
сетизрялост
(риикофорномически
сетипредмет)

Първична ингредиентна
икофорномическа зрялост
Риикофорно- Икофорприно- Икофордевеномически
мически
мически
предмет
предмет
предмет

Икофорномически
сетипредмет

Риикофорномически
сетипредмет

Икофорприномически
сетипредмет

Икофордевеномически
сетипредмет

Икофорномически
инсепапредмет

Риикофорномически
инсепапредмет

Икофорприномически
инсепапредмет

Икофордевеномически
инсепапредмет

Икофорномически
сепапредмет

Риикофорномически
сепапредмет

Икофорприномически
сепапредмет

Икофордевеномически
сепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сетириикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа сетизрялост

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
сетизрялост
(сетириикофорномика)

Органическа ингредиентна
икофорномическа зрялост
Риикофорномика

Икофорприномика

Икофордевеномика

Сетиикофорномика

Сетириикофорномика

Сетиикофорприномика

Сетиикофордевеномика

Инсепаикофорномика

Инсепариикофорномика

Инсепаикофорприномика

Инсепаикофордевеномика

Сепаикофорномика

Сепариикофорномика

Сепаикофорприномика

Сепаикофордевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОФОРНОМИЧЕСКА
СЕТИЛОГИЧНОСТ*
(ingrediental ecofornomic setilogicality) (същото като ингредиентна икофорномическа отделимостна логичност и съкратено от ингредиентна икофорномическа отделимост и ингредиентна икофорномическа логичност) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*)
– вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиента икофорномическа
отделимост и ингредиентна икофорномическа логичност и по този начин
разграничава съвместно (1) разделянето на икофорномическите предмети на
необособени и обособени във икофорномиката и (2) съставните части на икофорномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа сетилогичност към понятието за логоикофорномически сетипредмет*
(logoecofornomic setithing) (съкратено от логичностен икофорномически
предмет на отделимостта – separability historicitical ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------първичната ингредиентната икофорномическа сетилогичност* (primary
ingrediental ecofornomic setilogicality), която е комбинация от първичната ингредиентна икофорномическа отделимост* (primary ingrediental ecofornomic
severality) и първичната ингредиентна икофорномическа логичност*
(primary ingrediental ecofornomic logicality)]. От своя страна органическото
прилагане на ингредиентната икофорномическа сетилогичност към понятието за логосетиикофорномика* (logosetiecofornomy) (съкратено от логиччностна икофорномика на отделимостта – separability logicalitic
ecofornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентната икофорномическа сетилогичност* (organic ingrediental ecofornomic setilogicality), която е комбинация
от органическата ингредиентна икофорномическа отделимост* (organic
ingrediental ecofornomic severality) и органическата ингредиентна икофорномическа логичност* (organic ingrediental ecofornomic logicality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логоикофорномическия сетипредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа сетилогичност

Първична ингредиентна икофорномическа логичност

Първична
ингредиентна
икофорномическа
сетилогичност
(логоикофорномически
сетипредмет)

Първична ингредиентна
икофорномическа отделимост

Логоикофорномически
сетипредмет

Логоикофорномически
инсепапредмет

Логоикофорномически
сепапредмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
сетипредмет

Икофорномически
инсепапредмет

Икофорномически
сепапредмет

Икотехномически
предмет

Икотехномически
сетипредмет

Икотехномически
инсепапредмет

Икотехномически
сепапредмет

Икосубномически
предмет
(икономически
предмет)

Икосубномически
(икономически)
сетипредмет

Икосубномически
(икономически)
инсепапредмет

Икосуб(икономически)
номически
сепапредмет

Икосуперномически
предмет

Икосуперномически
сетипредмет

Икосуперномически
инсепапредмет

Икосуперномически
сепапредмет

Икореномически
предмет

Икореномически
сетипредмет

Икореномически
инсепапредмет

Икореномически
сепапредмет

Икосоциономически
предмет

Икосоциономически
сетипредмет

Икосоциономически
инсепапредмет

Икосоциономически
сепапредмет

Икоекзосубномически
предмет

Икоекзосубномически
сетипредмет

Икоекзосубномически
инсепапредмет

Икоекзосубномически
сепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логосетиикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа сетилогичност

Органическа ингредиентна икофорномическа логичност

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
сетилогичност
(логосетиикофорномика)

Органическа ингредиентна
икофорномическа отделимост

Логосетиикофорномика

Логоинсепаикофорномика

Логосепаикофорномика

Икофорномика

Сетиикофорномика

Инсепаикофорномика

Сепаикофорномика

Икотехномика

Сетиикотехномика

Инсепаикотехномика

Сепаикотехномика

Икосубномика
(икономика)

Сетиикосубномика
(сетиикономика)

Инсепаикосубномика
(инсепаикономика)

Сепаикосубномика
(сепаикономика)

Икосуперномика

Сетиикосуперномика

Инсепаикосуперномика

Сепаикосуперномика

Икореномика

Сетиикореномика

Инсепаикореномика

Сепаикореномика

Икосоциономика

Сетиикосоциономика

Инсепаикосоциономика

Сепаикосоциономика

Икоекзосубномика

Сетиикоекзосубномика

Инсепаикоекзосубномика

Сепаикоекзосубномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОФОРНОМИЧЕСКА
СЕТИПОЗИЦИЯ*
(ingrediental ecofornomic setiposition) (същото като ингредиентна икофорномическа отделимостна позиция и съкратено от ингредиентна икофорномическа отделимост и ингредиентна икофорномическа позиция) (навсякъде
икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически –
като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) –
вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икофорномическа
отделимост и ингредиентна икофорномическа позиция и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети в икофорномиката и (2) икофорномическите предмети според мястото, което заемат във
взаимоотношението между вътрешната и външната среда на икофорномиката
и на нейните разновидности (което е разположение в ширина). Частен случай
на ингредиентната икофорномическа сетипозиция е ингредиентната икономическа сетипозиция.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа сетипозиция към понятието за икофорномически позисетипредмет* (ecofornomic
posisetithing) (съкратено от позиционен сетитен икофорномически предмет
– positional setited ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
икофорномическа
сетипозиция*
(primary
ingrediental
ecofornomic
setiposition), която е комбинация от първичната ингредиентна
икофорномическа позиция* (primary ingrediental ecofornomic position) и
първичната ингредиентна икофорномическа отделимост* (primary
ingrediental ecofornomic severality)]. От своя страна органическото прилагане
на ингредиентната икофорномическа сетипозиция към понятието за
позисетиикофорномика* (posisetiecofornomy) (съкратено от позиционна
сетитна икофорномика – positional setited ecofornomy) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата
ингредиентна икофорномическа сетипозиция* (organic ingrediental
ecofornomic setiposition), която е комбинация от органическата ингредиентна
икофорномическа позиция* (organic ingrediental ecofornomic position) и
органическата ингредиентна икофорномическа отделимост* (organic
ingrediental ecofornomic severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икофорномическия позисетипредмет според първичната
ингредиентна икофорномическа сетипозииция

Първична ингредиентна
икофорномическа
отделимост

Първична
ингредиентна
икофорномическа
сетипозиция
(икофорномически
позисетипредмет)
Икофорномически
сетипредмет

Икофорномически
инсепапредмет

Икофорномически
сепапредмет

Първична ингредиентна
икофорномическа позиция
Икофорномически
позипредмет

Икофорномически
интрапредмет

Икофорномически
фейспредмет

Икофорномически
екстрапредмет

Икофорномически
позисетипредмет

Икофорномически
интрасетипредмет

Икофорномически
фейссетипредмет

Икофорномически
екстрасетипредмет

ИкофорИкофорИкофорИкофорномически
номически
номически
номически
позиинсепа- интраинсепа- фейсинсепа- екстраинсепапредмет
предмет
предмет
предмет
Икофорномически
позисепапредмет

Икофорномически
интрасепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позисетиикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа статипозииция

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
сетипозиция
(позисетиикофорномика)
Сетиикофорномика
Инсепаикофорномика
Сепаикофорномика

Органическа ингредиентна икофорномическа
позиция
Позиикофорномика

Интраикофорномика

Фейсикофорномика

Екстраикофорномика

Позисетиикофорномика

Интрасетиикофорномика

Фейссетиикофорномика

Екстасетиикофорномика

Позиинсепа- Интраинсепа- Фейсинсепа- Екстаинсепаикофорикофорикофорикофорномика
номика
номика
номика
Позисепаикофорномика

Интрасепаикофорномика

Фейссепаикофорномика

Екстасепаикофорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СЕТИПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental ecofornomic setipriority) (същото като ингредиентна икофорномическа отделимостна приоритетност и съкратено от ингредиентна икофорномическа отделимост и ингредиентна икофорномическа приоритетност) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е
логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна
икофорномическа отделимост и ингредиентна икофорномическа приоритетност и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети в икофорномиката и (2) степените на приоритетност на икофорномическите предмети при третирането им (изследването и управлението им)
от икофорномическия субект. Частен случай на ингредиентната икофорномическа сетиприоритетност е ингредиентната икономическа сетиприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа сетиприоритетност към понятието за икофорномически приосетипредмет*
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(ecofornomic priosetithing) (съкратено от приоритетностен сетитен икофорномически предмет – prioritical setited ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа сетиприоритетност* (primary
ingrediental ecofornomic setipriority), която е комбинация от първичната ингредиентна икофорномическа приоритетност* (primary ingrediental
ecofornomic priority) и първичната ингредиентна икофорномическа отделимост* (primary ingrediental ecofornomic severality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа сетиприоритетност към понятието за приосетиикофорномика* (priosetiecofornomy) (съкратено от приоритетностня сетитна икофорномика – prioritical setited
ecofornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа сетиприоритетност* (organic ingrediental ecofornomic setipriority), която е комбинация
от органическата ингредиентна икофорномическа приоритетност*
(organic ingrediental ecofornomic priority) и органическата ингредиентна
икофорномическа отделимост* (organic ingrediental ecofornomic severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икофорномическия приосетипредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа сетиприоритетност

Първична ингредиентна
икофорномическа
отделимост

Първична
ингредиентна
икофорномическа
сетиприоритетност
(икофорномически
приосетипредмет)

Първична ингредиентна
икофорномическа приоритетност
Икофорномически
приопредмет

Икофорномически
типопредмет

Икофорномически
копредмет

Икофорномически
сетипредмет

Икофорномически
приосетипредмет

Икофорномически
типосетипредмет

Икофорномически
косетипредмет

Икофорномически
инсепапредмет

Икофорномически
приоинсепапредмет

Икофорномически
типоинсепапредмет

Икофорномически
коинсепапредмет

Икофорномически
сепапредмет

Икофорномически
приосепапредмет

Икофорномически
типосепапредмет

Икофорномически
косепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на приосетиикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа сетиприоритетност

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
сетиприоритетност
(приосетиикофорномика)

Органическа ингредиентна
икофорномическа приоритетност
Приоикофорномика

Типоикофорномика

Коикофорномика

Сетиикофорномика

Приосетиикофорномика

Типосетиикофорномика

Косетиикофорномика

Инсепаикофорномика

Приоинсепаикофорномика

Типоинсепаикофорномика

Коинсепаикофорномика

Сепаикофорномика

Приосепаикофорномика

Типосепаикофорномика

Косепаикофорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СЕТИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecofornomic setiresolventness) (същото като ингредиентна икофорномическа отделимостна разрешителност и съкратено от ингредиентна икофорномическа отделимост и ингредиентна разрешаваща икофорномическа способност) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икофорномическа отделимост и ингредиентна разрешаваща икофорномическа способност и по този начин разграничава съвместно
(1) необособените и обособените предмети в икофорномиката и (2) степените
на подробност в структурирането на икофорномическите предмети и на техните разновидности. Частен случай на ингредиентната икофорномическа сетиразрешителност е ингредиентната икономическа сетиразрешителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа сетиразрешителност към понятието за икофорномически резосетипредмет*
85

1586

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(ecofornomic resosetithing) (съкратено от разрешаващ сетитен икофорномически предмет – resolving setited ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната
ингредиентна
икофорномическа
сетиразрешителност*
(primary
ingrediental ecofornomic setiresolventness), която е комбинация от първичната
ингредиентна разрешаваща икофорномическа способност* (primary
ingrediental resolving ecofornomic power) и първичната ингредиентна
икофорномическа отделимост* (primary ingrediental ecofornomic severality)].
От своя страна органическото прилагане на ингредиентната
икофорномическа сетиразрешителност към понятието за резосетиикофорномика* (resosetiecofornomy) (съкратено от разрешаваща сетитна
икофорномика – resolving setited ecofornomy) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата
ингредиентна икофорномическа сетиразрешителност* (organic ingrediental
ecofornomic setiresolventness), която е комбинация от органическата
ингредиентна разрешаваща икофорномическа способност* (organic
ingrediental resolving ecofornomic power) и органическата ингредиентна
икофорномическа отделимост* (organic ingrediental ecofornomic severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икофорномическия резосетипредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа сетиразрешителност

Първична ингредиентна
икофорномическа
отделимост

Първична
ингредиентна
икофорномическа
сетиразрешителност
(икофорномически
резосетипредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща икофорномическа
способност
Икофорномически
резопредмет

Икофорномически
тенпредмет

Икофорномически
ексопредмет

Икофорномически
сетипредмет

Икофорномически
резосетипредмет

Икофорномически
тенсетипредмет

Икофорномически
ексосетипредмет

Икофорномически
инсепапредмет

Икофорномически
резоинсепапредмет

Икофорномически
тенинсепапредмет

Икофорномически
ексоинсепапредмет

Икофорномически
сепапредмет

Икофорномически
резосепапредмет

Икофорномически
тенсепапредмет

Икофорномически
ексосепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резосетиикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа сетиразрешителност

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
сетиразрешителност
(резосетиикофорномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща икофорномическа
способност
Резоикофорномика

Теникофорномика

Ексоикофорномика

Сетиикофорномика

Резосетиикофорномика

Тенсетиикофорномика

Ексосетиикофорномика

Инсепаикофорномика

Резоинсепаикофорномика

Тенинсепаикофорномика

Ексоинсепаикофорномика

Сепаикофорномика

Резосепаикофорномика

Тенсепаикофорномика

Ексосепаикофорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СЕТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental ecofornomic setisensitivity) (същото като ингредиентна икофорномическа отделимостна чувствителност и съкратено от ингредиентна
икофорномическа отделимост и ингредиентна структурна икофорномическа чувствителност) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна икофорномическа отделимост и ингредиентна структурна икофорномическа чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети в икофорномиката и (2)
степените на структурната чувствителност на икофорномическите предмети
към външните въздействия. Частен случай на ингредиентната икофорномическа сетичувствителност е ингредиентната икономическа сетичувствителност.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа сетичувствителност към понятието за икофорномически сенсисетипредмет*
(ecofornomic sensisetithing) (съкратено от сенситивностен сетитен икофорномически предмет – sensitivitical setited ecofornomic thing) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа сетичувствителност* (primary ingrediental
ecofornomic setisensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна
структурна икофорномическа чувствителност* (primary ingrediental
structural ecofornomic sensitivity) и първичната ингредиентна икофорномическа отделимост* (primary ingrediental ecofornomic severality)]. От своя
страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа сетичувствителност
към
понятието
за
сенсисетиикофорномика*
(sensisetiecofornomy) (съкратено от чувствителностня сетитна икофорномика – sensitivitical setited ecofornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна
икофорномическа сетичувствителност* (organic ingrediental ecofornomic
setisensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна структурна икофорномическа чувствителност* (organic ingrediental structural
ecofornomic sensitivity) и органическата ингредиентна икофорномическа
отделимост* (organic ingrediental ecofornomic severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икофорномическия сенсисетипредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа сетичувствителност

Първична ингредиентна
икофорномическа
отделимост

Първична
ингредиентна
икофорномическа
сетичувствителност
(икофорномически
сенсисетипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икофорномическа чувствителност
Икофорномически
сенсипредмет

Икофорномически
фундпредмет

Икофорномически
конструпредмет

Икофорномически
сетипредмет

Икофорномически
сенсисетипредмет

Икофорномически
фундсетипредмет

Икофорномически
конструсетипредмет

Икофорномически
инсепапредмет

Икофорномически
сенсиинсепапредмет

Икофорномически
фундинсепапредмет

Икофорномически
конструинсепапредмет

Икофорномически
сепапредмет

Икофорномически
сенсисепапредмет

Икофорномически
фундсепапредмет

Икофорномически
конструсепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сенсисетиикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа сетичувствителност

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
сетичувствителност
(сенсисетиикофорномика)

Органическа ингредиентна структурна
икофорномическа чувствителност
Сенсиикофорномика

Фундикофорномика

Конструикофорномика

Сетиикофорномика

Сенсисетиикофорномика

Фундсетиикофорномика

Конструсетиикофорномика

Инсепаикофорномика

Сенсиинсепаикофорномика

Фундинсепаикофорномика

Конструинсепаикофорномика

Сепаикофорномика

Сенсисепаикофорномика

Фундсепаикофорномика

Конструсепаикофорномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОФОРНОМИЧЕСКА
СТАТИДЪЛБОЧИНА*
(ingrediental ecofornomic statideepness) (същото като ингредиентна икофорномическа статитна дълбочина и съкратено от ингредиентен икофорномически статут и ингредиентна икофорномическа дълбочина) (навсякъде
икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически –
като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) –
вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икофорномически
статут и ингредиентна икофорномическа дълбочина и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното в икофорномиката и (2)
икономическите ингредиенти според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на предмети и на нейните разновидности (както и на икофорномическите предмети и на техните разновидности) (което е разположение в дълбочина). Частен случай на ингредиентната икофорномическа статидълбочина е ингредиентната икономическа
статидълбочина.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа статидълбочина към понятието за икофорномически дипстатипредмет*
(ecofornomic deepstatithing) (съкратено от дълбочинен статитен икофорномически предмет – deepness statited ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа статидълбочина* (primary ingrediental
ecofornomic statideepness), която е комбинация от първичната ингредиентна
икофорномическа дълбочина* (primary ingrediental ecofornomic deepness) и
първичния ингредиентен икофорномически статут* (primary ingrediental
ecofornomic statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа статидълбочина към понятието за дипстатиикофорномика* (deepstatiecofornomy) (съкратено от дълбочинна статитна
икофорномика – deepness statited ecofornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа статидълбочина* (organic ingrediental ecofornomic
statideepness), която е комбинация от органическата ингредиентна икофорномическа дълбочина* (organic ingrediental ecofornomic deepness) и органическия ингредиентен икофорномически статут* (organic ingrediental
ecofornomic statute)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икофорномическия дипстатипредмет според първичната
ингредиентна икофорномическа статидълбочина

Първичен ингредиентен икофорномически
статут

Първична
ингредиентна
икофорномическа
статидълбочина
(икофорномически
дипстатипредмет)

Първична ингредиентна
икофорномическа дълбочина

Икофорномически
диппредмет

Икофорномически
инспредмет

Икофорномически
специпредмет

Икофорномически
аутспредмет

Икофорномически
статит
(икофорномически
статипредмет)
(статитен
икофорномически
предмет)

Икофорномически
дипстатипредмет

Икофорномически
инсстатипредмет

Икофорномически
специстатипредмет

Икофорномически
аутсстатипредмет

Икофорномически
субект
(икофорномически
субстипредмет)
(субститивен
икофорномически
предмет)

Икофорномически
дипсубстипредмет

Икофорномически
инссубстипредмет

Икофорномически
специсубстипредмет

Икофорномически
аутссубстипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икофорномически
обект
(икофорномически
обтипредмет)
(обективен
икофорномически
предмет)

Икофорномически
дипобтипредмет

Икофорномически
инсобтипредмет

Икофорномически
специобтипредмет

Икофорномически
аутсобтипредмет

Икофорномически
обектоид
(икофорномически
обсипредмет)
(обситивен
икофорномически
предмет)

Икофорномически
дипобсипредмет

Икофорномически
инсобсипредмет

Икофорномически
специобсипредмет

Икофорномически
аутсобсипредмет

Икофорномически
ревербат
(икофорномически
субтипредмет)
(субективен
икофорномически
предмет)

Икофорномически
дипсубтипредмет

Икофорномически
дипсубтипредмет

Икофорномически
дипсубтипредмет

Икофорномически
дипсубтипредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипстатиикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа статидълбочина

Органически ингредиентен икофорномически статут

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
статидълбочина
(дипстатиикофорномика)

Органическа ингредиентна
икофорномическа дълбочина

Дипикофорномика

Инсикофорномика

Специикофорномика

Аутсикофорномика

Статитна
икофорномика
(статиикофорномика)

Дипстатиикофорномика

Инсстатиикофорномика

Специстатиикофорномика

Аутсстатиикофорномика

Субектна
икофорномика
(субстиикофорномика)

Дипсубсти- Инссубстиикофорикофорномика
номика

Специсубстиикофорномика

Аутссубстиикофорномика

Обективна
икофорномика
(обтиикофорномика)

Дипобтиикофорномика

Инсобтиикофорномика

Специобтиикофорномика

Аутсобтиикофорномика

Обексивна
икофорномика
(обсиикофорномика)

Дипобсиикофорномика

Инсобсиикофорномика

Специобсиикофорномика

Аутсобсиикофорномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ревербатна
икофорномика
(субтиикофорномика)

Дипсубтиикофорномика

Инссубтиикофорномика

Специсубтиикофорномика

Аутссубтиикофорномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОФОРНОМИЧЕСКА
СТАТИЗРЯЛОСТ*
(ingrediental ecofornomic statiripeness) (същото като ингредиентна икофорномическа статитна зрялост и съкратено от ингредиентен икофорномически статут и ингредиентна икофорномическа зрялост) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен
ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение
(конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икофорномически статут
и ингредиентна икофорномическа зрялост и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното в икофорномиката и (2) степените на
зрялост на съставните части на икофорномиката и на нейните разновидности
(както и на икофорномическите предмети и на техните разновидности). Частен
случай на ингредиентната икофорномическа статизрялост е ингредиентната икономическа статизрялост.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа статизрялост към понятието за риикофорномически статипредмет* (riecofornomic
statithing) (съкратено от зрелостен статитен икофорномически предмет –
ripeness statited ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени
в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа статизрялост* (primary ingrediental ecofornomic statiripeness), която е
комбинация от първичната ингредиентна икофорномическа зрялост* (primary ingrediental ecofornomic ripeness) и първичния ингредиентен икофорномически статут* (primary ingrediental ecofornomic statute)]. От своя страна
органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа статизрялост към понятието за статириикофорномика* (statiriecofornomy) (съкратено от зрелостна статитна икофорномика – ripeness statited ecofornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според
органическата ингредиентна икофорномическа статизрялост* (organic
ingrediental ecofornomic statiripeness), която е комбинация от органическата
ингредиентна икофорномическа зрялост* (organic ingrediental ecofornomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ripeness) и органическата ингредиентен икофорномически статут* (organic ingrediental ecofornomic statute)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на риикофорномическия статипредмет според първичната
ингредиентна икофорномическа статизрялост

Първичен ингредиентен икофорномически статут

Първична
ингредиентна
икофорномическа
статизрялост
(риикофорномически
статипредмет)

Първична ингредиентна
икофорномическа зрялост
Риикофорномически
предмет

Икофорприномически
предмет

Икофордевеномически
предмет

Икофорномически
статит
(икофорномически
статипредмет)
(статитен
икофорномически
предмет)

Статитен
риикофорномически
предмет

Статитен
икофорприномически
предмет

Статитен
икофордевеномически
предмет

Икофорномически
субект
(икофорномически
субстипредмет)
(субститивен
икофорномически
предмет)

Субститивен
риикофорномически
предмет

Субститивен
икофорприномически
предмет

Субститивен
икофордевеномически
предмет

Икофорномически
обект
(икофорномически
обтипредмет)
(обективен
икофорномически
предмет)

Обективен
риикофорномически
предмет

Обективен
икофорприномически
предмет

Обективен
икофордевеномически
предмет

Икофорномически
обектоид
(икофорномически
обсипредмет)
(обситивен
икофорномически
предмет)

Обситивен
риикофорномически
предмет

Обситивен
икофорприномически
предмет

Обситивен
икофордевеномически
предмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икофорномически
ревербат
(икофорномически
субтипредмет)
(субективен
икофорномически
предмет)

Субективен
риикофорномически
предмет

Субективен
икофорприномически
предмет

Субективен
икофордевеномически
предмет

В това число:
Икофорномически
сепаревербат
(икофорномически
сепасубтипредмет)
(субективен
икофорномически
сепапредмет)
(икофорномическа
система)

Системен
риикофорномически
предмет

Системен
икофорприномически
предмет

Системен
икофордевеномически
предмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на статириикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа статизрялост

Органически ингредиентен икофорномически статут

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
статизрялост
(статириикофорномика)

Органическа ингредиентна
икофорномическа зрялост
Риикофорномика

Икофорприномика

Икофордевеномика

Статитна
икофорномика
(статиикофорномика)

Статириикофорномика
(статитна
риикофорномика)

Статиикофорприномика
(статитна
икофорприномика)

Статиикофордевеномика
(статитна
икофордевеномика)

Субститивна
икофорномика
(субстиикофорномика)

Субстириикофорномика
(субститивна
риикофорномика)

Субстиикофорприномика
(субститивна
икофорприномика)

Субстиикофордевеномика
(субститивна
икофордевеномика)

Обективна
икофорномика
(обтиикофорномика)

Обтириикофорномика
(обективна
риикофорномика)

Обтиикофорприномика
(обективна
икофорприномика)

Обтиикофордевеномика
(обективна
икофордевеномика)

Обситивна
икофорномика
(обсиикофорномика)

Обсириикофорномика
(обситивна
риикофорномика)

Обсиикофорприномика
(обситивна
икофорприномика)

Обсиикофордевеномика
(обситивна
икофордевеномика)

Субективна
икофорномика
(субтиикофорномика)

Субтириикофорномика
(субективна
риикофорномика)

Субтиикофорприномика
(субективна
икофорприномика)

Субтиикофордевеномика
(субективна
икофордевеномика)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В това число:
Сепасубективна
икофорномика
(сепасубтиикофорномика)
(системна
икофорномика)
(систикофорномика)

Систриикофорномика
(системна
риикофорномика)

Систикофорприномика
(системна
икофорприномика)

Ссистикофордевеномика
(системна
икофордевеномика)

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОФОРНОМИЧЕСКА
СТАТИЛОГИЧНОСТ*
(ingrediental ecofornomic statilogicality) (същото като ингредиентна икофорномическа статитна логичност и съкратено от ингредиентен икофорномически статут и ингредиентна икофорномическа логичност) (навсякъде
икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически –
като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) –
вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икофорномически
статут и ингредиентна икофорномическа логичност и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното във икофорномиката и (2)
съставните части на икофорномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа статилогичност към понятието за логоикофорномически статипредмет*
(logoecofornomic statithing) (съкратено от логичностен статитен икофорномически предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е.
разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа статилогичност* (primary ingrediental ecofornomic statilogicality), която е комбинация от първичния ингредиентен икофорномически статут* (primary
ingrediental ecofornomic statute) и първичната ингредиентна икофорномическа логичност* (primary ingrediental ecofornomic logicality)]. От своя страна
органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа статилогичност към понятието за логостатиикофорномика* (logostatiecofornomy)
(съкратено от логичностна статитна икофорномика) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата
ингредиентна икофорномическа статилогичност* (nomic ingrediental
ecofornomic statilogicality), която е комбинация от органическата ингредиентен икофорномически статут* (organic ingrediental ecofornomic statute) и
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ingrediental ecofornomic logicality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на логоикофорномическия статипредмет според първичната
ингредиентна икофорномическа статилогичност

Първична ингредиентна икофорномическа логичност

Първична
ингредиентна
икофорномическа
статилогичност
(логоикофорномически
статипредмет)

Първичен ингредиентен икофорномически
статут
ЛогоЛогоЛогоЛогоЛогоикофорикофорикофорикофорикофорномически номически номически номически номически
статисубстиобтиобсисубтипредмет
предмет
предмет
предмет
предмет

Икофорномически
предмет

Икофорномически
статипредмет

Икофорномически
субстипредмет

Икофорномически
обтипредмет

Икофорномически
обсипредмет

Икофорномически
субтипредмет

Икотехномически
предмет

Икотехномически
статипредмет

Икотехномически
субстипредмет

Икотехномически
обтипредмет

Икотехномически
обсипредмет

Икотехномически
субтипредмет

Икосубномически
предмет
(икономически
предмет)

Икосубномически
(икономически)
статипредмет

Икосубномически
(икономически)
субстипредмет

Икосубномически
(икономически)
обтипредмет

Икосубномически
(икономически)
обсипредмет

Икосубномически
(икономически)
субтипредмет

Икосуперномически
предмет

Икосуперномически
статипредмет

Икосуперномически
субстипредмет

Икосуперномически
обтипредмет

Икосуперномически
обсипредмет

Икосуперномически
субтипредмет

Икореномически
предмет

Икореномически
статипредмет

Икореномически
субстипредмет

Икореномически
обтипредмет

Икореномически
обсипредмет

Икореномически
субтипредмет

Икосоциономически
предмет

Икосоциономически
статипредмет

Икосоциономически
субстипредмет

Икосоциономически
обтипредмет

Икосоциономически
обсипредмет

Икосоциономически
субтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икоекзосубномически
предмет

Икоекзосубномически
статипредмет

Икоекзосубномически
субстипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на логостатиикофорномиката според органическата ингредиентна
икофорномическа статилогичност

Органическа ингредиентна икофорномическа логичност

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
статилогичност
(логостатиикофорномика)

Органически ингредиентен икофорномически
статут
Логостатиикофорномика

Логосубстиикофорномика

Логообтиикофорномика

Логообсиикофорномика

Логосубтиикофорномика

Икофорномика

Статиикофорномика

Субстиикофорномика

Обтиикофорномика

Обсиикофорномика

Субтиикофорномика

Икотехномика

Статиикотехномика

Субстиикотехномика

Обтиикотехномика

Обсиикотехномика

Субтиикотехномика

Икосубномика
(икономика)

Статиикосубномика
(статиикономика)

Субстиикосубномика
(субстиикономика)

Обтиикосубномика
(обтиикономика)

Обсиикосубномика
(обсиикономика)

Субтиикосубномика
(субтиикономика)

Икосуперномика

Статиикосуперномика

Субстиикосуперномика

Обтиикосуперномика

Обсиикосуперномика

Субтиикосуперномика

Икореномика

Статиикореномика

Субстиикореномика

Обтиикореномика

Обсиикореномика

Субтиикореномика

Икосоциономика

Статиикосоциономика

Субстиикосоциономика

Обтиикосоциономика

Обсиикосоциономика

Субтиикосоциономика

Икоекзосубномика

СтатиСубстиОбтиОбсиСубтиикоекзосуб- икоекзосуб- икоекзосуб- икоекзосуб- икоекзосубномика
номика
номика
номика
номика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СТАТИОТДЕЛИМОСТ*
(ingrediental ecofornomic statiseverality) (същото като ингредиентна икофорномическа статитна отделимост и съкратено от ингредиентен икофорномически статут и ингредиентна икофорномическа отделимост) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни)
(*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо
произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икофорномически статут и ингредиентна икофорномическа отделимост и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното във икофорномиката и (2) разделянето на икофорномическите предмети според степента на
тяхната обособеност от околната среда (на необособени и обособени). Частен
случай на ингредиентната икофорномическа статиотделимост е ингредиентната икономическа статиотделимост.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа статиотделимост към понятието за икофорномически севестатипредмет*
(ecofornomic sevestatithing) (съкратено от статитен икофорномически предмет на отделимостта – severality statited ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа статиотделимост* (primary
ingrediental ecofornomic statiseverality), която е комбинация от първичния ингредиентен икофорномически статут* (primary ingrediental ecofornomic
statute) и първичната ингредиентна икофорномическа отделимост*
(primary ingrediental ecofornomic severality)]. От своя страна органическото
прилагане на ингредиентната икофорномическа статиотделимост към понятието за севестатиикофорномика* (sevestatiecofornomy) (съкратено от
статитна икофорномика на отделимостта – severality statited ecofornomy)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа статиотделимост*
(organic ingrediental ecofornomic statiseverality), която е комбинация от органическия ингредиентен икофорномически статут* (organic ingrediental
ecofornomic statute) и органическата ингредиентна икофорномическа отделимост* (organic ingrediental ecofornomic severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икофорномическия севестатипредмет според първичната
ингредиентна икофорномическа статиотделимост

Първичен ингредиентен икофорномически статут

Първична
ингредиентна
икофорномическа
статиотделимост
(икофорномически
севестатипредмет)

Първична ингредиентна
икофорномическа отделимост
Икофорномически
сетипредмет

Икофорномически
инсепапредмет

Икофорномически
сепапредмет

Икофорномически
статит
(икофорномически
статипредмет)

Икофорномически Икофорномически Икофорномически
сетистатит
инсепастатит
сепастатит
(икофорномичаски (икофорномичаски (икофорномичаски
сетистатиинсепастатисепастатипредмет)
предмет)
предмет)

Икофорномически
субект
(икофорномически
субстипредмет)

Икофорномически Икофорномически Икофорномически
сетисубект
инсепасубект
сепасубект
(икофорномичаски (икофорномичаски (икофорномичаски
сетисубстиинсепасубстисепасубстипредмет)
предмет)
предмет)

Икофорномически
обект
(икофорномически
обтипредмет)

Икофорномически Икофорномически Икофорномически
сетиобект
инсепаобект
сепаобект
(икофорномичаски (икофорномичаски (икофорномичаски
сетиобтиинсепаобтисепаобтипредмет)
предмет)
предмет)

Икофорномически
обектоид
(икофорномически
обсипредмет)

Икофорномически Икофорномически Икофорномически
сетиобектоид
инсепаобектоид
сепаобектоид
(икофорномичаски (икофорномичаски (икофорномичаски
сетиобсиинсепаобсисепаобсипредмет)
предмет)
предмет)

Икофорномически
ревербат
(икофорномически
субтипредмет)

Икофорномически
Икофорномически Икофорномически
сепаревербат
сетиревербат
инсепаревербат
(икофорномичаски
сепасубти(икофорномичаски (икофорномичаски
сетисубтиинсепасубтипредмет)
предмет)
предмет)
(икофорномичска
система)
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на севестатиикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа статиотделимост

Органически ингредиентен икофорномически
статут

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
статиотделимост
(севестатиикофорномика)

Органическа ингредиентна
икофорномическа отделимост
Сетиикофорномика

Инсепаикофорномика

Сепаикофорномика

Статитна
икофорномика
(статиикофорномика)

Сетистатиикофорномика

Инсепастатиикофорномика

Сепастатиикофорномика

Субектна
икофорномика
(субстиикофорномика)

Сетисубстиикофорномика

Инсепасубстиикофорномика

Сепасубстиикофорномика

Обективна
икофорномика
(обтиикофорномика)

Сетиобтиикофорномика

Инсепаобтиикофорномика

Сепаобтиикофорномика

Обексивна
икофорномика
(обсиикофорномика)

Сетиобсиикофорномика

Инсепаобсиикофорномика

Сепаобсиикофорномика

Инсепасубтиикофорномика

Сепасубтиикофорномика
(системна
икофорномика)

Ревербатна
икофорномика
(субтиикофорномика)

Сетисубтиикофорномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОФОРНОМИЧЕСКА
СТАТИПОЗИЦИЯ*
(ingrediental ecofornomic statiposition) (същото като ингредиентна икофорномическа статитна позиция и съкратено от ингредиентен икофорномически
статут и ингредиентна икофорномическа позиция) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен
ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икофорномически статут
и ингредиентна икофорномическа позиция и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното в икофорномиката и (2) икофорномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между
вътрешната и външната среда на икофорномиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина). Частен случай на ингредиентната икофорномическа статипозиция е ингредиентната икономическа статипозиция.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа статипозиция към понятието за икофорномически позистатипредмет* (ecofornomic
posistatithing) (съкратено от позиционен статитен икофорномически предмет – positional statited ecofornomic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
икофорномическа статипозиция* (primary ingrediental ecofornomic
statiposition), която е комбинация от първичната ингредиентна икофорномическа позиция* (primary ingrediental ecofornomic position) и първичния ингредиентен икофорномически статут* (primary ingrediental ecofornomic
statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа статипозиция към понятието за позистатиикофорномика*
(posistatiecofornomy) (съкратено от позиционна статитна икофорномика –
positional statited ecofornomy) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа статипозиция* (organic ingrediental ecofornomic statiposition), която
е комбинация от органическата ингредиентна икофорномическа позиция*
(organic ingrediental ecofornomic position) и органическия ингредиентен икофорномически статут* (organic ingrediental ecofornomic statute)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икофорномическия позистатипредмет според първичната
ингредиентна икофорномическа статипозииция

Първичен ингредиентен икофорномически статут

Първична
ингредиентна
икофорномическа
статипозиция
(икофорномически
позистатипредмет)

Първична ингредиентна
икофорномическа позиция
Икофорномически
позипредмет

Икофорномически
интрапредмет

Икофорномически
фейспредмет

Икофорномически
екстрапредмет

Икофорномически
статит
(икофорномически
статипредмет)
(статитен
икофорномически
предмет)

Икофорномически
позистатипредмет

Икофорномически
интрастатипредмет

Икофорномически
фейсстатипредмет

Икофорномически
екстрастатипредмет

Икофорномически
субект
(икофорномически
субстипредмет)
(субститивен
икофорномически
предмет)

ИкофорИкофорИкофорИкофорномически
номически
номически
номически
позисубсти- интрасубсти- фейссубсти- екстрасубстипредмет
предмет
предмет
предмет

Икофорномически
обект
(икофорномически
обтипредмет)
(обективен
икофорномически
предмет)

Икофорномически
позиобтипредмет

Икофорномически
интраобтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икофорномически
обектоид
(икофорномически
обсипредмет)
(обситивен
икофорномически
предмет)

Икофорномически
позиобсипредмет

Икофорномически
интраобсипредмет

Икофорномически
фейсобсипредмет

Икофорномически
екстраобсипредмет

Икофорномически
ревербат
(икофорномически
субтипредмет)
(субективен
икофорномически
предмет)

Икофорномически
позисубтипредмет

Икофорномически
интрасубтипредмет

Икофорномически
фейссубтипредмет

Икофорномически
екстрасубтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позистатиикофорномиката според органическата
ингредиентна икофорномическа статипозииция

Органически ингредиентен икофорномически
статут

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
статипозиция
(позистатиикофорномика)

Органическа ингредиентна икофорномическа
позиция
Позиикофорномика

Интраикофорномика

Фейсикофорномика

Екстраикофорномика

Статитна
икофорномика
(статиикофорномика)

Позистатиикофорномика

Интрастатиикофорномика

Фейсстатиикофорномика

Екстастатиикофорномика

Субектна
икофорномика
(субстиикофорномика)

Позисубстиикофорномика

Интрасубстиикофорномика

Фейссубстиикофорномика

Екстасубстиикофорномика

Обективна
икофорномика
(обтиикофорномика)

Позиобтиикофорномика

Интраобтиикофорномика

Фейсобтиикофорномика

Екстаобтиикофорномика

Обексивна
икофорномика
(обсиикофорномика)
Ревербатна
икофорномика
(субтиикофорномика)

ПозиобсиИнтраобсиФейсобсиЕкстаобсиикофорномика икофорномика икофорномика икофорномика

Позисубтиикофорномика

Интрасубтиикофорномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

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

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СТАТИПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental ecofornomic statipriority) (същото като ингредиентна икофорномическа статитна приоритетност и съкратено от ингредиентен икофорномически статут и ингредиентна икофорномическа приоритетност)
(навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икофорномически статут и ингредиентна икофорномическа приоритетност и
по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното в икофорномиката и (2) степените на приоритетност на икофорномическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от икофорномическия субект. Частен случай на ингредиентната икофорномическа статиприоритетност е ингредиентната икономическа статиприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа статиприоритетност към понятието за икофорномически приостатипредмет*
(ecofornomic priostatithing) (съкратено от приоритетностен статитен икофорномически предмет – prioritical statited ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа статиприоритетност* (primary
ingrediental ecofornomic statipriority), която е комбинация от първичната ингредиентна икофорномическа приоритетност* (primary ingrediental
ecofornomic priority) и първичния ингредиентен икофорномически статут*
(primary ingrediental ecofornomic statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа статиприоритетност към понятието за приостатиикофорномика* (priostatiecofornomy) (съкратено от
приоритетностна статитна икофорномика – prioritical statited
ecofornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа статиприоритетност* (organic ingrediental ecofornomic statipriority), която е комбинация от органическата ингредиентна икофорномическа приоритетност*
(organic ingrediental ecofornomic priority) и органическия ингредиентен икофорномически статут* (organic ingrediental ecofornomic statute)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икофорномическия приостатипредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа статиприоритетност

Първичен ингредиентен икофорномически статут

Първична
ингредиентна
икофорномическа
статиприоритетност
(икофорномически
приостатипредмет)

Първична ингредиентна
икофорномическа приоритетност

Икофорномически
приопредмет

Икофорномически
типопредмет

Икофорномически
копредмет

Икофорномически
статит
(икофорномически
статипредмет)
(статитен
икофорномически
предмет)

Икофорномически
приостатипредмет

Икофорномически
типостатипредмет

Икофорномически
костатипредмет

Икофорномически
субект
(икофорномически
субстипредмет)
(субститивен
икофорномически
предмет)

Икофорномически
приосубстипредмет

Икофорномически
типосубстипредмет

Икофорномически
косубстипредмет

Икофорномически
обект
(икофорномически
обтипредмет)
(обективен
икофорномически
предмет)

Икофорномически
приообтипредмет

Икофорномически
типообтипредмет

Икофорномически
кообтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икофорномически
обектоид
(икофорномически
обсипредмет)
(обситивен
икофорномически
предмет)

Икофорномически
приообсипредмет

Икофорномически
типообсипредмет

Икофорномически
кообсипредмет

Икофорномически
ревербат
(икофорномически
субтипредмет)
(субективен
икофорномически
предмет)

Икофорномически
приосубтипредмет

Икофорномически
типосубтипредмет

Икофорномически
косубтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на приостатиикофорномиката според органическата ингредиентна икофорномическа статиприоритетност

Органически ингредиентен икофорномически
статут

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
статиприоритетност
(приостатиикофорномика)

Органическа ингредиентна
икофорномическа приоритетност

Приоикофорномика

Типоикофорномика

Коикофорномика

Статитна
икофорномика
(статиикофорномика)

Приостатиикофорномика

Типостатиикофорномика

Костатиикофорномика

Субектна
икофорномика
(субстиикофорномика)

Приосубстиикофорномика

Типосубстиикофорномика

Косубстиикофорномика

Обективна
икофорномика
(обтиикофорномика)

Приообтиикофорномика

Типообтиикофорномика

Кообтиикофорномика

Обексивна
икофорномика
(обсиикофорномика)

Приообсиикофорномика

Типообсиикофорномика

Кообсиикофорномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ревербатна
икофорномика
(субтиикофорномика)

Приосубтиикофорномика

Типосубтиикофорномика

Косубтиикофорномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОФОРНОМИЧЕСКА
СТАТИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ* (ingrediental ecofornomic statiresolventness) (същото като ингредиентна икофорномическа статитна разрешителност и съкратено от ингредиентен икофорномически статут и ингредиентна разрешаваща икофорномическа способност) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно
и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии
ингредиентен икофорномически статут и ингредиентна разрешаваща икофорномическа способност и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното в икофорномиката и (2) степените на подробност в
структурирането на икофорномическите предмети и на техните разновидности. Частен случай на ингредиентната икофорномическа статиразрешителност е ингредиентната икономическа статиразрешителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа статиразрешителност към понятието за икофорномически резостатипредмет*
(ecofornomic resostatithing) (съкратено от разрешаващ статитен икофорномически предмет – resolving statited ecofornomic thing) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа статиразрешителност* (primary ingrediental
ecofornomic statiresolventness), която е комбинация от първичната ингредиентна разрешаваща икофорномическа способност* (primary ingrediental
resolving ecofornomic power) и първичния ингредиентен икофорномически
статут* (primary ingrediental ecofornomic statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа статиразрешителност към понятието за резостатиикофорномика* (resostatiecofornomy) (съкратено от разрешаваща статитна икофорномика – resolving statited
ecofornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна икофорномическа статиразрешителност* (organic ingrediental ecofornomic statiresolventness), която е
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбинация от органическата ингредиентна разрешаваща икофорномическа способност* (organic ingrediental resolving ecofornomic power) и органическия ингредиентен икофорномически статут* (organic ingrediental
ecofornomic statute)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икофорномическия резостатипредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа статиразрешителност

Първичен ингредиентен икофорномически статут

Първична
ингредиентна
икофорномическа
статиразрешителност
(икофорномически
резостатипредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща икофорномическа
способност
Икофорномически
резопредмет

Икофорномически
тенпредмет

Икофорномически
ексопредмет

Икофорномически
статит
(икофорномически
статипредмет)
(статитен
икофорномически
предмет)

Икофорномически
резостатипредмет

Икофорномически
тенстатипредмет

Икофорномически
ексостатипредмет

Икофорномически
субект
(икофорномически
субстипредмет)
(субститивен
икофорномически
предмет)

Икофорномически
резосубстипредмет

Икофорномически
тенсубстипредмет

Икофорномически
ексосубстипредмет

Икофорномически
обект
(икофорномически
обтипредмет)
(обективен
икофорномически
предмет)

Икофорномически
резообтипредмет

Икофорномически
тенобтипредмет

Икофорномически
ексообтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икофорномически
обектоид
(икофорномически
обсипредмет)
(обситивен
икофорномически
предмет)

Икофорномически
резообсипредмет

Икофорномически
тенобсипредмет

Икофорномически
ексообсипредмет

Икофорномически
ревербат
(икофорномически
субтипредмет)
(субективен
икофорномически
предмет)

Икофорномически
резосубтипредмет

Икофорномически
тенсубтипредмет

Икофорномически
ексосубтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резостатиикофорномиката според органическата ингредиентна икофорномическа статиразрешителност

Органически ингредиентен икофорномически
статут

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
статиразрешителност
(резостатиикофорномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща икофорномическа
способност
Резоикофорномика

Теникофорномика

Ексоикофорномика

Статитна
икофорномика
(статиикофорномика)

Резостатиикофорномика

Тенстатиикофорномика

Ексостатиикофорномика

Субектна
икофорномика
(субстиикофорномика)

Резосубстиикофорномика

Тенсубстиикофорномика

Ексосубстиикофорномика

Обективна
икофорномика
(обтиикофорномика)

Резообтиикофорномика

Тенобтиикофорномика

Ексообтиикофорномика

Обексивна
икофорномика
(обсиикофорномика)

Резообсиикофорномика

Тенобсиикофорномика

Ексообсиикофорномика

121

1622

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ревербатна
икофорномика
(субтиикофорномика)

Резосубтиикофорномика

Тенсубтиикофорномика

Ексосубтиикофорномика

ИНГРЕДИЕНТНА
ИКОФОРНОМИЧЕСКА
СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ* (ingrediental ecofornomic statisensitivity) (същото като ингредиентна
икофорномическа статитна чувствителност и съкратено от ингредиентен икофорномически статут и ингредиентна структурна икофорномическа чувствителност) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – вторичен ингредиентен икофорномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен икофорномически статут и ингредиентна структурна
икофорномическа чувствителност и по този начин разграничава съвместно
(1) субективното и обективното в икофорномиката и (2) степените на структурната чувствителност на икофорномическите предмети към външните въздействия. Частен случай на ингредиентната икофорномическа статичувствителност е ингредиентната икономическа статичувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа статичувствителност към понятието за икофорномически сенсистатипредмет*
(ecofornomic sensistatithing) (съкратено от сенситивностен статитен икофорномически предмет – sensitivitical statited ecofornomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа статичувствителност* (primary
ingrediental ecofornomic statisensitivity), която е комбинация от първичната
ингредиентна структурна икофорномическа чувствителност* (primary
ingrediental structural ecofornomic sensitivity) и първичния ингредиентен икофорномически статут* (primary ingrediental ecofornomic statute)]. От своя
страна органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа статичувствителност
към
понятието
за
сенсистатиикофорномика*
(sensistatiecofornomy) (съкратено от сенситивностна статитна икофорномика – sensitivitical statited ecofornomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна
икофорномическа статичувствителност* (organic ingrediental ecofornomic
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------statisensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна структурна икофорномическа чувствителност* (organic ingrediental structural
ecofornomic sensitivity) и органическия ингредиентен икофорномически статут* (organic ingrediental ecofornomic statute)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икофорномическия сенсистатипредмет според
първичната ингредиентна икофорномическа статичувствителност

Първичен ингредиентен икофорномически статут

Първична
ингредиентна
икофорномическа
статичувствителност
(икофорномически
сенсистатипредмет)

Първична ингредиентна структурна
икофорномическа чувствителност

Икофорномически
сенсипредмет

Икофорномически
фундпредмет

Икофорномически
конструпредмет

Икофорномически
статит
(икофорномически
статипредмет)
(статитен
икофорномически
предмет)

Икофорномически
сенсистатипредмет

Икофорномически
фундстатипредмет

Икофорномически
конструстатипредмет

Икофорномически
субект
(икофорномически
субстипредмет)
(субститивен
икофорномически
предмет)

Икофорномически
сенсисубстипредмет

Икофорномически
фундсубстипредмет

Икофорномически
конструсубстипредмет

Икофорномически
обект
(икофорномически
обтипредмет)
(обективен
икофорномически
предмет)

Икофорномически
сенсиобтипредмет

Икофорномически
фундобтипредмет

Икофорномически
конструобтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икофорномически
обектоид
(икофорномически
обсипредмет)
(обситивен
икофорномически
предмет)

Икофорномически
сенсиобсипредмет

Икофорномически
фундобсипредмет

Икофорномически
конструобсипредмет

Икофорномически
ревербат
(икофорномически
субтипредмет)
(субективен
икофорномически
предмет)

Икофорномически
сенсисубтипредмет

Икофорномически
фундсубтипредмет

Икофорномически
конструсубтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сенсистатиикофорномиката според органическата ингредиентна икофорномическа статичувствителност

Органически ингредиентен икофорномически
статут

Органическа
ингредиентна
икофорномическа
статичувствителност
(сенсистатиикофорномика)

Органическа ингредиентна структурна
икофорномическа чувствителност

Сенсиикофорномика

Фундикофорномика

Конструикофорномика

Статитна
икофорномика
(статиикофорномика)

Сенсистатиикофорномика

Фундстатиикофорномика

Конструстатиикофорномика

Субектна
икофорномика
(субстиикофорномика)

Сенсисубстиикофорномика

Фундсубстиикофорномика

Конструсубстиикофорномика

Обективна
икофорномика
(обтиикофорномика)

Сенсиобтиикофорномика

Фундобтиикофорномика

Конструобтиикофорномика

Обексивна
икофорномика
(обсиикофорномика)

Сенсиобсиикофорномика

Фундобсиикофорномика

Конструобсиикофорномика
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ревербатна
икофорномика
(субтиикофорномика)

Сенсисубтиикофорномика

Фундсубтиикофорномика

Конструсубтиикофорномика

ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ*
(ingrediental ecofornomic substantiality) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически,
което е валидно и за техните производни) (*) – първичен ингредиентен икофорномически критерий, който разграничава икофорномическите предмети
(в т.ч. и икофорномическите обекти, икофорномическите системи и икофорномическите ингредиенти) според субстанциалната обобщеност на елементите, които ги образуват. Той е една от разновидностите на ингредиентната икофорномическа обобщеност. Ингредиентната икономическа субстанциалност е частен случай на ингредиентната икофорномическа субстанциалност.
Първичното прилагане на ингредиентната икофорномическа субстанциалност към понятието за икофорномически субстопредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна икофорномическа субстанциалност* (primary ingrediental ecofornomic
substantiality)]:
(1) икофорномически субстопредмет* (ecofornomic substothing) [съкратено от и същото като субстанциалностен икофорномически предмет*
(substantialitical ecofornomic thing)] – общо понятие за разновидностите на
икофорномическия предмет от гледна точка на ингредиентната икофорномическа субстанциалност; икофорномически предмет, конституиран в субстоикофорномиката;
(2) икофорномически агрепредмет* (ecofornomic aggrething) [съкратено
от и същото като агрегатен икофорномически предмет* (aggregate ecofornomic thing)] – икофорномически предмет, когато той се разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите го по-нискообхватни частични или
единични субстанциално-дефинирани общностни икофорномически предмети,
все едно че е един единствен и отделен икофорномически предмет (агрегатният икофорномически предмет е сумата от претеглените съответни му разноименни (разнородни) икофорномически предмети на съставящите агрегатния
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмет по-нискообхватни субстанциално-дефинирани икофорномически
предмети, като разнородните икофорномически предмети са представени в
множествения икофорномически предмет); икофорномически предмет, конституиран в агреикофорномиката;
(3) икофорномически плупредмет* (ecofornomic pluthing) [съкратено от и
същото като множествен икофорномически предмет* (plural ecofornomic
thing)] – икофорномически предмет, когато той се разглежда като като икофорномическо множество* (ecofornomic set) от съставящите го понискообхватни частични и единични икофорномически предмети; икофорномически предмет, конституиран в плуикофорномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната икофорномическа субстанциалност към понятието за субстоикофорномика поражда следните негови
разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна
икофорномическа субстанциалност* (organic ingrediental ecofornomic
substantiality)]:
(1) субстоикофорномика* (substoecofornomy) [съкратено от и същото като субстанциалностна икофорномика* (substantialitical ecofornomy)] – общо
понятие за разновидностите на икофорномиката, породени от ингредиентната
икофорномическа субстанциалност; състои се от икофорномически субстопредмети (от субстанциалностни икофорномически предмети);
(2) агреикофорномика* (aggreecofornomy) [съкратено от и същото като
агрегатна икофорномика* (aggregate ecofornomy)] – икофорномика, която от
гледна точка на ингредиентната икофорномическа субстанциалност се състои от икофорномически агрепредмети (от агрегатни икофорномически предмети);
(3) плуикофорномика* (pluecofornomy) [съкратено от и същото като
множествена икофорномика* (plural ecofornomy)] – икофорномика, която от
гледна точка на ингредиентната икофорномическа субстанциалност се състои от икофорномически плупредмети (от множествени икофорномически
предмети).
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ* (ingrediental contetantal economic stratificationality) – вж.
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
ИНГРЕДИЕНТНА КРИТЕРИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(ingrediental criterion economic system) – вж. ингредиентен икономически критерий.
ИНГРЕДИЕНТНА КРИТЕРИАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(ingrediental criterion ecorenomic system) – вж. ингредиентен икореномически
критерий.
ИНГРЕДИЕНТНА КРИТЕРИАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(ingrediental criterion ecotechnomic system) – вж. ингредиентен икотехномически критерий.
ИНГРЕДИЕНТНА КРИТЕРИАЛНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (ingrediental criterion ecofornomic system) – вж. ингредиентен икофорномически критерий.
ИНГРЕДИЕНТНА КРИТЕРИАЛНА СУБНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(ingrediental criterion subnomic system) – вж. ингредиентен субномически критерий.
ИНГРЕДИЕНТНА КРИТЕРИАЛНА ФОРНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(ingrediental criterion fornomic system) – вж. ингредиентен форномически критерий.
ИНГРЕДИЕНТНА ОБЩНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ*
(ingrediental communitical economic rangeness) (*) – първичен ингредиентен
икономически критерий, който разграничава икономическите предмети в зависимост от това на какъв институционален обхват те съответстват. Той е една
от разновидностите на ингредиентната икономическа обобщеност.
Първичното прилагане на ингредиентната общностна икономическа
обхватност към понятието за икономически комунипредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиен-
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тна общностна икономическа обхватност* (primary ingrediental
communitical economic rangeness)]:
(1) икономически комунипредмет* (economic communithing) [съкратено
от и същото като общностностен икономически предмет* (communiticalitic
economic thing)] – общо понятие за разновидностите на икономическия предмет от гледна точка на ингредиентната общностна икономическа обхватност; икономически предмет, конституиран в комуниикономиката;
(2) икономически сингълпредмет* (economic singlething) [съкратено от и
същото като отделен икономически предмет* (single economic thing)] – икономически предмет, когато той се състои от еднообщностни (отделни) икономически предмети (например от икономически продукти или производствени
икономически фактори от определен вид) в даден общностен обхват; икономически предмет, конституиран в сингъликономиката;
(3) икономически сектипредмет* (economic sectithing) [съкратено от и
същото като секторен икономически предмет* (sectoral economic thing)] –
икономически предмет, когато той се състои от нееднообщностни (неотделни)
икономически предмети в даден общностен обхват, икономически предмет,
конституиран в сектиикономиката;
(4) икономически соципредмет* (economic socithing) [съкратено от и същото като обществен икономически предмет* (social economic thing)] – икономически предмет, когато той се състои от всички нееднообщностни (неотделни) икономически предмети в обществото като цяло; икономически предмет, конституиран в социикономиката.
Органическото прилагане на ингредиентната общностна икономическа
обхватност към понятието за комуниикономика поражда следните негови
разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна общностна икономическа обхватност* (organic ingrediental communitical
economic rangeness)]:
(1) комуниикономика* (communieconomy) [съкратено от и същото като
общностностна икономика* (communiticalitic economy)] – общо понятие за
разновидностите на икономиката, породени от ингредиентната общностна
икономическа обхватност; състои се от икономически комунипредмети (от
общностностни икономически предмети);
(2) сингъликономика* (singleeconomy) [съкратено от и същото като отделна икономика* (single economy)] – икономика, която от гледна точка на
ингредиентната общностна икономическа обхватност се състои от икономически сингълпредмети (от отделни икономически предмети);
2
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) сектиикономика* (sectieconomy) [съкратено от и същото като секторна икономика* (sectoral economy)] – икономика, която от гледна точка на
ингредиентната общностна икономическа обхватност се състои от икономически сектипредмети (от секторни икономически предмети).
(4) социикономика* (socieconomy) [съкратено от и същото като обществена икономика* (social economy)] – икономика, която от гледна точка на ингредиентната общностна икономическа обхватност се състои от икономически соципредмети (от обществени икономически предмети).
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до разгледания в тази
статия ингредиентен икономически критерий, са приложими по аналогия и
към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката
и техните производни.
ИНГРЕДИЕНТНА ОБЩНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ*
(ingrediental communitical economic rangeness) (на икономическата система) (*)
– възможност за класифициране на икономическите системи (наричани ингредиентни икономически системи) в зависимост от това на какъв общностен
обхват на икономическата организация на общественото производство те са
системно отражение; един от критериите на ингредиентната икономическа
класифицируемост. Този критерий предполага, че икономическите ингредиенти на икономическата система от по-широкия общностен обхват на обобщеност са множество от съответствуващите ингердиенти на икономическите
системи от по-тесния обхват на обобщеност (за разлика от ингредиентната
икономическа равнищност, където ингредиентите на икономическата система
от по-горно равнище на обобщеност са суми от съответствуващите им по качество ингредиенти на икономическите системи от по-ниско равнище на
обобщеност). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се
разгрничават: (1) отделна икономическа система (single economic system) (тя
е системно отражение на обектната отделна икономика), институционално
представлявана от отделната икономическа единица (в т.ч. и като възпроизводствена икономическа единица) [в т.ч. (а) индивидуална икономическа
система (individual economic system) (тя е системно отражение на обектната
индивидуална икономика), институционално представлявана от индивида като икономическа единица (в т.ч. и като възпроизводствена икономическа единица), (б) фирмена икономическа система (firm economic system) (тя е системно отражение на обектната фирмена икономика), институционално представлявана от фирмата като икономическа единица (в т.ч. и като възпроиз3
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------водствена икономическа единица), (в) институционално-дефинирана отраслова икономическа система (bransh economic system) и други], (2) секторна
икономическа система (sector economic system) (тя е системно отражение на
обектната секторна икономика), институционално представлявана от секторната икономическа единица (в т.ч. и като възпроизводствена икономическа
единица), към която се числят комплексът от фирми и други от този род; (3)
обществена икономическа система (social economic system) (тя е системно
отражение на обектната обществена икономика), институционално представлявана от обществото като икономическа единица (в т.ч. и като възпроизводствена икономическа единица) и т.н. (вж. общностно-стратифицирана
икономика). В това си качество отделната икономическа единица, индивидът,
фирмата, икономическият комплекс, обществото и т.н. са общностни икономически единици (същото като икономически общности). Вж. ингредиентна
икономическа обхватност.
Когато към индивидуалната икономическа система се приложи критерият
на ингредиентната същностна икономическа стратификационност, се конституират феноменна индивидуална икономическа система* (phenomenal
individual economic system) и същностни индивидуална икономическа система* (essential individual economic system). Ако същият критерий се приложи
към фирмената икономическа система, се конституират феноменна фирмена
икономическа система* (phenomenal firm economic system) и същностни
фирмена икономическа система* (essential firm economic system), и ако се
приложи към обществената икономическа система – феноменна обществена
икономическа система* (phenomenal social economic system) и същностни
обществена икономическа система* (essential social economic system).
Когато към индивидуалната икономическа система се приложи критерият
на ингредиентната икономическа изразимост, се конституират ценностна
индивидуална икономическа система* (worthy individual economic system),
специфична индивидуална икономическа система* (specific individual
economic system), трудово-изразена индивидуална икономическа система*
(labourly-expressed individual economic system), парично-изразена индивидуална икономическа система* (monetarly-expressed individual economic system)
и т.н. Когато същият критерий се приложи към фирмената икономическата
система, се конституират ценностна фирмена икономическа система*
(worthy firm economic system), специфична фирмена икономическа система*
(specific firm economic system), трудово-изразена фирмена икономическа
система* (labourly-expressed firm economic system), парично-изразена фир4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мена икономическа система* (monetarly-expressed firm economic system) и
т.н. Ако същият критерий се приложи към обществената икономическата система, се конституират ценностна обществена икономическа система*
(worthy social economic system), специфична обществена икономическа система* (specific social economic system), трудово-изразена обществена икономическа система* (labourly-expressed social economic system), паричноизарезена обществена икономическа система* (monetarly-expressed social
economic system) и т.н.
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност, са приложими по аналогия
и към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката и техните производни.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
ингредиентна общностна икономическа обхватност се конституират още и съответстващите на последната понятия за ингредиентна общностна консуматорска обхватност* (ingrediental communitical consumptionary rangeness), ингредиентна общностна стопанска обхватност* (ingrediental communitical
protoeconomic rangeness), ингредиентна общностна пазарно-икономическа
обхватност* (ingrediental communitical marketly-economic rangeness) и ингредиентна общностна финансово-пазарно-икономическа обхватност*
(ingrediental communitical financially-marketly-economic rangeness). Общо за
всички тях е понятието за ингредиентна общностна поддържаща обхватност* (ingrediental communitical sustenance /sustaining/ rangeness) (за ингредиентна общностна обхватност при поддържането).
ИНГРЕДИЕНТНА ОБЩНОСТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ* (ingrediental communitical ecorenomic rangeness) (*) – първичен ингредиентен икореномически критерий, който разграничава икореномическите
предмети в зависимост от това на какъв институционален обхват те съответстват. Той е една от разновидностите на ингредиентната икореномическа обобщеност. Ингредиентната общностна икореномическа обхватност е частен
случай на ингредиентната общностна икофорномическа обхватност.
Първичното прилагане на ингредиентната общностна икореномическа
обхватност към понятието за икореномически комунипредмет поражда
следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна общностна икореномическа обхватност* (primary ingrediental
communitical ecorenomic rangeness)]:
5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) икореномически комунипредмет* (ecorenomic communithing) [съкратено от и същото като общностностен икореномически предмет* (communiticalitic ecorenomic thing)] – общо понятие за разновидностите на икореномическия предмет от гледна точка на ингредиентната общностна
икореномическа обхватност; икореномически предмет, конституиран в комуниикореномиката;
(2) икореномически сингълпредмет* (ecorenomic singlething) [съкратено
от и същото като отделен икореномически предмет* (single ecorenomic
thing)] – икореномически предмет, когато той се състои от еднообщностни
(отделни) икореномически предмети (например от икореномически продукти
или производствени икореномически фактори от определен вид) в даден общностен обхват; икореномически предмет, конституиран в сингъликореномиката;
(3) икореномически сектипредмет* (ecorenomic sectithing) [съкратено от
и същото като секторен икореномически предмет* (sectoral ecorenomic
thing)] – икореномически предмет, когато той се състои от нееднообщностни
(неотделни) икореномически предмети в даден общностен обхват, икореномически предмет, конституиран в сектиикореномиката;
(4) икореномически соципредмет* (ecorenomic socithing) [съкратено от и
същото като обществен икореномически предмет* (social ecorenomic thing)]
– икореномически предмет, когато той се състои от всички нееднообщностни
(неотделни) икореномически предмети в обществото като цяло; икореномически предмет, конституиран в социикореномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната общностна икореномическа обхватност към понятието за комуниикореномика поражда следните
негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна общностна икореномическа обхватност* (organic ingrediental
communitical ecorenomic rangeness)]:
(1) комуниикореномика* (communiecorenomy) [съкратено от и същото като общностностна икореномика* (communiticalitic ecorenomy)] – общо понятие за разновидностите на икореномиката, породени от ингредиентната общностна икореномическа обхватност; състои се от икореномически комунипредмети (от общностностни икореномически предмети);
(2) сингъликореномика* (singleecorenomy) [съкратено от и същото като
отделна икореномика* (single ecorenomy)] – икореномика, която от гледна
точка на ингредиентната общностна икореномическа обхватност се състои
от икореномически сингълпредмети (от отделни икореномически предмети);
6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) сектиикореномика* (sectiecorenomy) [съкратено от и същото като
секторна икореномика* (sectoral ecorenomy)] – икореномика, която от гледна
точка на ингредиентната общностна икореномическа обхватност се състои
от икореномически сектипредмети (от секторни икореномически предмети).
(4) социикореномика* (sociecorenomy) [съкратено от и същото като обществена икореномика* (social ecorenomy)] – икореномика, която от гледна
точка на ингредиентната общностна икореномическа обхватност се състои
от икореномически соципредмети (от обществени икореномически предмети).
ИНГРЕДИЕНТНА ОБЩНОСТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ* (ingrediental communitical ecotechnomic rangeness) (*) – първичен ингредиентен икотехномически критерий, който разграничава икотехномическите предмети в зависимост от това на какъв институционален обхват те съответстват. Той е една от разновидностите на ингредиентната икотехномическа
обобщеност. Ингредиентната общностна икотехномическа обхватност е
частен случай на ингредиентната общностна икофорномическа обхватност.
Първичното прилагане на ингредиентната общностна икотехномическа обхватност към понятието за икотехномически комунипредмет поражда
следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна общностна икотехномическа обхватност* (primary ingrediental
communitical ecotechnomic rangeness)]:
(1) икотехномически комунипредмет* (ecotechnomic communithing)
[съкратено от и същото като общностностен икотехномически предмет*
(communiticalitic ecotechnomic thing)] – общо понятие за разновидностите на
икотехномическия предмет от гледна точка на ингредиентната общностна
икотехномическа обхватност; икотехномически предмет, конституиран в комуниикотехномиката;
(2) икотехномически сингълпредмет* (ecotechnomic singlething) [съкратено от и същото като отделен икотехномически предмет* (single
ecotechnomic thing)] – икотехномически предмет, когато той се състои от еднообщностни (отделни) икотехномически предмети (например от икотехномически продукти или производствени икотехномически фактори от определен
вид) в даден общностен обхват; икотехномически предмет, конституиран в
сингъликотехномиката;
(3) икотехномически сектипредмет* (ecotechnomic sectithing) [съкратено от и същото като секторен икотехномически предмет* (sectoral
ecotechnomic thing)] – икотехномически предмет, когато той се състои от не7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------еднообщностни (неотделни) икотехномически предмети в даден общностен
обхват, икотехномически предмет, конституиран в сектиикотехномиката;
(4) икотехномически соципредмет* (ecotechnomic socithing) [съкратено
от и същото като обществен икотехномически предмет* (social
ecotechnomic thing)] – икотехномически предмет, когато той се състои от всички нееднообщностни (неотделни) икотехномически предмети в обществото
като цяло; икотехномически предмет, конституиран в социикотехномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната общностна икотехномическа обхватност към понятието за комуниикотехномика поражда следните
негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна общностна икотехномическа обхватност* (organic ingrediental
communitical ecotechnomic rangeness)]:
(1) комуниикотехномика* (communiecotechnomy) [съкратено от и същото
като общностностна икотехномика* (communiticalitic ecotechnomy)] – общо
понятие за разновидностите на икотехномиката, породени от ингредиентната
общностна икотехномическа обхватност; състои се от икотехномически комунипредмети (от общностностни икотехномически предмети);
(2) сингъликотехномика* (singleecotechnomy) [съкратено от и същото като отделна икотехномика* (single ecotechnomy)] – икотехномика, която от
гледна точка на ингредиентната общностна икотехномическа обхватност се
състои от икотехномически сингълпредмети (от отделни икотехномически
предмети);
(3) сектиикотехномика* (sectiecotechnomy) [съкратено от и същото като
секторна икотехномика* (sectoral ecotechnomy)] – икотехномика, която от
гледна точка на ингредиентната общностна икотехномическа обхватност се
състои от икотехномически сектипредмети (от секторни икотехномически
предмети).
(4) социикотехномика* (sociecotechnomy) [съкратено от и същото като
обществена икотехномика* (social ecotechnomy)] – икотехномика, която от
гледна точка на ингредиентната общностна икотехномическа обхватност се
състои от икотехномически соципредмети (от обществени икотехномически
предмети).
ИНГРЕДИЕНТНА ОБЩНОСТНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ* (ingrediental communitical ecofornomic rangeness) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – първичен
8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентен икофорномически критерий, който разграничава икофорномическите предмети в зависимост от това на какъв институционален обхват те
съответстват. Той е една от разновидностите на ингредиентната икофорномическа обобщеност. Ингредиентната общностна икономическа обхватност е
частен случай на ингредиентната общностна икофорномическа обхватност.
Първичното прилагане на ингредиентната общностна икофорномическа обхватност към понятието за икофорномически комунипредмет поражда
следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна общностна икофорномическа обхватност* (primary ingrediental
communitical ecofornomic rangeness)]:
(1) икофорномически комунипредмет* (ecofornomic communithing) [съкратено от и същото като общностностен икофорномически предмет*
(communiticalitic ecofornomic thing)] – общо понятие за разновидностите на
икофорномическия предмет от гледна точка на ингредиентната общностна
икофорномическа обхватност; икофорномически предмет, конституиран в
комуниикофорномиката;
(2) икофорномически сингълпредмет* (ecofornomic singlething) [съкратено от и същото като отделен икофорномически предмет* (single
ecofornomic thing)] – икофорномически предмет, когато той се състои от еднообщностни (отделни) икофорномически предмети (например от икофорномически продукти или производствени икофорномически фактори от определен
вид) в даден общностен обхват; икофорномически предмет, конституиран в
сингъликофорномиката;
(3) икофорномически сектипредмет* (ecofornomic sectithing) [съкратено
от и същото като секторен икофорномически предмет* (sectoral ecofornomic
thing)] – икофорномически предмет, когато той се състои от нееднообщностни
(неотделни) икофорномически предмети в даден общностен обхват, икофорномически предмет, конституиран в сектиикофорномиката;
(4) икофорномически соципредмет* (ecofornomic socithing) [съкратено
от и същото като обществен икофорномически предмет* (social ecofornomic
thing)] – икофорномически предмет, когато той се състои от всички нееднообщностни (неотделни) икофорномически предмети в обществото като цяло;
икофорномически предмет, конституиран в социикофорномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната общностна икофорномическа обхватност към понятието за комуниикофорномика поражда следните
негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиен-

9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тна общностна икофорномическа обхватност* (organic ingrediental
communitical ecofornomic rangeness)]:
(1) комуниикофорномика* (communiecofornomy) [съкратено от и същото
като общностностна икофорномика* (communiticalitic ecofornomy)] – общо
понятие за разновидностите на икофорномиката, породени от ингредиентната
общностна икофорномическа обхватност; състои се от икофорномически
комунипредмети (от общностностни икофорномически предмети);
(2) сингъликофорномика* (singleecofornomy) [съкратено от и същото като
отделна икофорномика* (single ecofornomy)] – икофорномика, която от
гледна точка на ингредиентната общностна икофорномическа обхватност се
състои от икофорномически сингълпредмети (от отделни икофорномически
предмети);
(3) сектиикофорномика* (sectiecofornomy) [съкратено от и същото като
секторна икофорномика* (sectoral ecofornomy)] – икофорномика, която от
гледна точка на ингредиентната общностна икофорномическа обхватност се
състои от икофорномически сектипредмети (от секторни икофорномически
предмети).
(4) социикофорномика* (sociecofornomy) [съкратено от и същото като
обществена икофорномика* (social ecofornomy)] – икофорномика, която от
гледна точка на ингредиентната общностна икофорномическа обхватност се
състои от икофорномически соципредмети (от обществени икофорномически
предмети).
ИНГРЕДИЕНТНА ОБЩНОСТНА СУБНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ*
(ingrediental communitical subnomic rangeness) (*) – първичен ингредиентен
субномически критерий, който разграничава субномическите предмети в
зависимост от това на какъв институционален обхват те съответстват. Той е
една от разновидностите на ингредиентната субномическа обобщеност.
Ингредиентната общностна икономическа обхватност е частен случай на
ингредиентната общностна субномическа обхватност.
Първичното прилагане на ингредиентната общностна субномическа
обхватност към понятието за субномически комунипредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна общностна субномическа обхватност* (primary ingrediental
communitical subnomic rangeness)]:
(1) субномически комунипредмет* (subnomic communithing) [съкратено
от и същото като общностностен субномически предмет* (communiticalitic
10
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subnomic thing)] – общо понятие за разновидностите на субномическия предмет от гледна точка на ингредиентната общностна субномическа обхватност; субномически предмет, конституиран в комунисубномиката;
(2) субномически сингълпредмет* (subnomic singlething) [съкратено от и
същото като отделен субномически предмет* (single subnomic thing)] – субномически предмет, когато той се състои от еднообщностни (отделни) субномически предмети (например от субномически продукти или производствени
субномически фактори от определен вид) в даден общностен обхват; субномически предмет, конституиран в сингълсубномиката;
(3) субномически сектипредмет* (subnomic sectithing) [съкратено от и
същото като секторен субномически предмет* (sectoral subnomic thing)] –
субномически предмет, когато той се състои от нееднообщностни (неотделни)
субномически предмети в даден общностен обхват, субномически предмет,
конституиран в сектисубномиката;
(4) субномически соципредмет* (subnomic socithing) [съкратено от и същото като обществен субномически предмет* (social subnomic thing)] – субномически предмет, когато той се състои от всички нееднообщностни (неотделни) субномически предмети в обществото като цяло; субномически предмет, конституиран в социсубномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната общностна субномическа
обхватност към понятието за комунисубномика поражда следните негови
разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна общностна субномическа обхватност* (organic ingrediental communitical
subnomic rangeness)]:
(1) комунисубномика* (communisubnomy) [съкратено от и същото като
общностностна субномика* (communiticalitic subnomy)] – общо понятие за
разновидностите на субномиката, породени от ингредиентната общностна
субномическа обхватност; състои се от субномически комунипредмети (от
общностностни субномически предмети);
(2) сингълсубномика* (singlesubnomy) [съкратено от и същото като отделна субномика* (single subnomy)] – субномика, която от гледна точка на ингредиентната общностна субномическа обхватност се състои от субномически сингълпредмети (от отделни субномически предмети);
(3) сектисубномика* (sectisubnomy) [съкратено от и същото като секторна субномика* (sectoral subnomy)] – субномика, която от гледна точка на
ингредиентната общностна субномическа обхватност се състои от субномически сектипредмети (от секторни субномически предмети).
11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(4) социсубномика* (socisubnomy) [съкратено от и същото като обществена субномика* (social subnomy)] – субномика, която от гледна точка на ингредиентната общностна субномическа обхватност се състои от субномически соципредмети (от обществени субномически предмети).
ИНГРЕДИЕНТНА ОБЩНОСТНА ФОРНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ*
(ingrediental communitical fornomic rangeness) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което е
валидно и за техните производни) (*) – първичен ингредиентен форномически
критерий, който разграничава форномическите предмети в зависимост от това
на какъв институционален обхват те съответстват. Той е една от разновидностите на ингредиентната форномическа обобщеност. Ингредиентната общностна икономическа обхватност е частен случай на ингредиентната
общностна форномическа обхватност.
Първичното прилагане на ингредиентната общностна форномическа
обхватност към понятието за форномически комунипредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна общностна форномическа обхватност* (primary ingrediental
communitical fornomic rangeness)]:
(1) форномически комунипредмет* (fornomic communithing) [съкратено
от и същото като общностностен форномически предмет* (communiticalitic
fornomic thing)] – общо понятие за разновидностите на форномическия предмет от гледна точка на ингредиентната общностна форномическа обхватност; форномически предмет, конституиран в комунифорномиката;
(2) форномически сингълпредмет* (fornomic singlething) [съкратено от и
същото като отделен форномически предмет* (single fornomic thing)] – форномически предмет, когато той се състои от еднообщностни (отделни) форномически предмети в даден общностен обхват; форномически предмет, конституиран в сингълфорномиката;
(3) форномически сектипредмет* (fornomic sectithing) [съкратено от и
същото като секторен форномически предмет* (sectoral fornomic thing)] –
форномически предмет, когато той се състои от нееднообщностни (неотделни)
форномически предмети в даден общностен обхват, форномически предмет,
конституиран в сектифорномиката;
(4) форномически соципредмет* (fornomic socithing) [съкратено от и същото като обществен форномически предмет* (social fornomic thing)] – форномически предмет, когато той се състои от всички нееднообщностни (неот12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------делни) форномически предмети в обществото като цяло; форномически предмет, конституиран в социфорномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната общностна форномическа обхватност към понятието за комунифорномика поражда следните негови
разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна общностна форномическа обхватност* (organic ingrediental communitical
fornomic rangeness)]:
(1) комунифорномика* (communifornomy) [съкратено от и същото като
общностностна форномика* (communiticalitic fornomy)] – общо понятие за
разновидностите на форномиката, породени от ингредиентната общностна
форномическа обхватност; състои се от форномически комунипредмети (от
общностностни форномически предмети);
(2) сингълфорномика* (singlefornomy) [съкратено от и същото като отделна форномика* (single fornomy)] – форномика, която от гледна точка на
ингредиентната общностна форномическа обхватност се състои от форномически сингълпредмети (от отделни форномически предмети);
(3) сектифорномика* (sectifornomy) [съкратено от и същото като секторна форномика* (sectoral fornomy)] – форномика, която от гледна точка на
ингредиентната общностна форномическа обхватност се състои от форномически сектипредмети (от секторни форномически предмети).
(4) социфорномика* (socifornomy) [съкратено от и същото като обществена форномика* (social fornomy)] – форномика, която от гледна точка на ингредиентната общностна форномическа обхватност се състои от форномически соципредмети (от обществени форномически предмети).
ИНГРЕДИЕНТНА ПРЕДАВАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ*
(ingrediental transfer economic function) (*) – предавателна икономическа функция на ингредиентната икономическа система; интегрално икономическо
преобразование на П. Лаплас (преобразование на П. Лаплас в икономиката) на
реакцията (на отклика) на линейната стационарна ингредиентна динамична
икономическа система (в частност – на ингредентната времево-динамична
икономическа система) към въздействието на единичната импулсна икономическа функция (на икономическата делта функция) δ(t) при нулеви условия в
момент t = 0; отношение на икономическо изображение по П. Лаплас на
входното икономическо въздействие и изходното икономическо въздействие
на ингредиентната икономическа система при нулеви начални условия. Може
да се обобщи и за невремево-динамични икономически системи, както и за
13
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статични икономически системи. Тези обобщения правят възможно икономическата чувствителност (ингредиентната икономическа чувствителност) да
се интерпретира като ингредиентна предавателна икономическа функция и
върху тази основа редица икономически величини като икономическа производителност, икономическа интензивност, икономическа ефективност и т.н.
(в т.ч. средни и пределни, към които се числят средната и пределната икономическа производителност, средната и пределната икономическа интензивност, средната и пределната икономическа ефективност, средната и пределната
икономическа стойност, средната и пределната икономическа полезност и т.н.)
да се интерпретират като разновидности също на ингредиентната предавателна
икономическа функция. В този смисъл ингредиентната предавателна икономическа функция реализира икономическия ингредиентор (ингредиентния
икономически оператор). Затова нейните класификации са релевантни (съотносително съответствуващи) на класификациите на икономическия ингредиентор и на тези на икономическата чувствителност.
Ето защо: (1) на понятията за пропорционален икономически ингредиентор* (proportional economic ingredientor) и средна икономическа чувствителност отговаря понятието за средна ингредиентна предавателна икономическа функция; (2) на понятията за интегрален икономически ингредиентор*
(integral economic ingredientor) и пределна икономическа чувствителност отговаря понятието за пределна ингредиентна предавателна икономическа функция; (3) на понятията за прав икономически ингредиентор и икономическа
креативност (креативна икономическа чувствителност) отговаря понятието
за креативна ингредиента предавателна икономическа функция* (creative
ingrediental transfer economic function) [в т.ч. за средна креативна ингредиентна предавателна икономическа функция* (average creative ingrediental
transfer economic function) и за пределна креативна ингредиентна предавателна икономическа функция* (marginal creative ingrediental transfer economic
function)]; (4) на понятията за обратен икономически ингредиентор и икономическа абсорбционност (абсорбционна икономическа чувствителност) отговаря понятието за абсорбционна ингредиента предавателна икономическа
функция* (absorptive ingrediental transfer economic function) [в т.ч. за средна
абсорбционна ингредиентна предавателна икономическа функция*
(average absorptive ingrediental transfer economic function) и за пределна абсорбционна ингредиентна предавателна икономическа функция* (marginal
absorptive ingrediental transfer economic function)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според критерия на ингредиентната икономическа абстрахируемост се
разграничават следните основни разновидности на ингредиентната предавателна икономическа функция: (1) абстрактна ингредиентна предавателна
икономическа функция (ингредиентна предавателна функция на абстрактната ингредиентна икономическа система); (2) конкретна ингредиентна предавателна икономическа функция (ингредиентна предавателна функция на конкретната ингредиентна икономическа система); (3) стратификационна ингредиентна предавателна икономическа функция (ингредиентна предавателна
функция на стратифицираната икономическа система); (4) субстанциална
ингредиентна предавателна икономическа функция (ингредиентна предавателна функция на субстанциалната икономическа система); (5) стратисубстанциална ингредиентна предавателна икономическа функция (ингредиентна
предавателна функция на стратифицираната субстанциална икономическа
система). Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална ингредиентна предавателна икономическа функция* (individual ingrediental transfer economic function), фирмена ингредиентна предавателна икономическа функция* (firm ingrediental
transfer economic function), обществена ингредиентна предавателна икономическа функция* (social ingrediental transfer economic function). Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават ингредиентна предавателна микроикономическа функция* (individual ingrediental transfer
microeconomic function), ингредиентна предавателна мезоикономическа
функция* (individual ingrediental transfer mesoeconomic function), ингредиентна предавателна макроикономическа функция* (individual ingrediental
transfer macroeconomic function).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
ингредиентна предавателна икономическа функция се конституират още и съответстващите на последната понятия за ингредиентна предавателна консуматорска функция* (ingrediental transfer consumptionary function), ингредиентна предавателна стопанска функция* (ingrediental transfer protoeconomic
function), ингредиентна предавателна пазарно-икономическа функция*
(ingrediental transfer marketly-economic function) и ингредиентна предавателна финансово-пазарно-икономическа функция* (ingrediental transfer
financially-marketly-economic function). Общо за всички тях е понятието за ингредиентна предавателна поддържаща функция* (ingrediental transfer
sustenance /sustaining/ function) (за ингредиентна предавателна функция при
поддържането).
15

1644

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА ПРЕДАВАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ
(ingrediental transfer economic function) (ки) – във:
абстрактна ингредиентна предавателна икономическа функция;
възпроизводствена ингредиентна предавателна икономическа функция;
диспозиционна ингредиентна предавателна икономическа функция;
ингредиентна предавателна икономическа функция;
конкретна ингредиентна предавателна икономическа функция;
консидерна ингредиентна предавателна икономическа функция;
пределна абстрактна ингредиентна предавателна икономическа функция;
пределна възпроизводствена ингредиентна предавателна икономическа
функция;
пределна диспозиционна ингредиентна предавателна икономическа функция;
пределна ингредиентна предавателна икономическа функция;
пределна конкретна ингредиентна предавателна икономическа функция;
пределна проявена ингредиентна предавателна икономическа функция;
пределна сметна ингредиентна предавателна икономическа функция;
пределна специфичностна ингредиентна предавателна икономическа
функция;
пределна стратификационна ингредиентна предавателна икономическа
функция;
пределна субстанциална ингредиентна предавателна икономическа функция;
пределна същинна ингредиентна предавателна икономическа функция;
пределна характеристична ингредиентна предавателна икономическа
функция;
проявена ингредиентна предавателна икономическа функция;
сметна ингредиентна предавателна икономическа функция;
специфичностна ингредиентна предавателна икономическа функция;
средна абстрактна ингредиентна предавателна икономическа функция;
средна възпроизводствена ингредиентна предавателна икономическа
функция;
средна диспозиционна ингредиентна предавателна икономическа функция;
средна ингредиентна предавателна икономическа функция;
средна конкретна ингредиентна предавателна икономическа функция;
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна консидерна ингредиентна предавателна икономическа функция;
средна проявена ингредиентна предавателна икономическа функция;
средна сметна ингредиентна предавателна икономическа функция
средна специфичностна ингредиентна предавателна икономическа функция;
средна стратификационна ингредиентна предавателна икономическа
функция;
средна субстанциална ингредиентна предавателна икономическа функция;
средна същинна ингредиентна предавателна икономическа функция;
средна характеристична ингредиентна предавателна икономическа функция;
стратисубстанциална ингредиентна предавателна икономическа функция;
стратификационна ингредиентна предавателна икономическа функция;
субстанциална ингредиентна предавателна икономическа функция;
същинна ингредиентна предавателна икономическа функция;
характеристична ингредиентна предавателна икономическа функция.
ИНГРЕДИЕНТНА РАЗРЕШАВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СПОСОБНОСТ* (ingrediental resolving economic power), ингредиентна икономическа
резолвентност, (*) – първичен ингредиентен икономически критерий (вж.
икономическа ингредиентност), според който икономическите предмети (в
т.ч. икономическите обекти, икономическите системи и икономическите
ингредиенти) се класифицират според степента на подробност на тяхното
структуриране, изобщо според тяхната резолвента (резолюция). Икономическите предмети с малка резолвента (с малка резолюция) се интепретират като
принципиализирани (принципиални) (т.нар. тенпредмети), а тези с по-голяма
резолюция – като операционализирани (операционални) (т.нар. ексопредмети).
Първичното прилагане на ингредиентната разрешаваща икономическа
способност към понятието за икономически резопредмет поражда следните
негови разновидности [т.е. според първичната ингредиентна разрешаваща
икономическа способност* (primary ingrediental resolving economic power)]:
(1) икономически резопредмет* (economic resothing) (съкратено от и същото като разрешаващ икономически предмет – resolving economic thing) [в
т.ч. икономически резообект* (economic resoobject), икономическа резоситема* (economic resosystem), икономически резоингредиент* (economic
17
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------resoingredient)] – общо понятие за разновидностите на икономическия резопредмет от гледна точка на ингредиентната разрешаваща икономическа способност;
(2) икономически тенпредмет* (economic tenthing) (съкратено от принципиален икономически предмет – tenet economic thing) [в т.ч. икономически тенобект* (economic tenobject), икономическа тенситема* (economic
tensystem), икономически тенингредиент* (economic teningredient)]; ако не е
посочено друго, под икономически предмет обикновено се подразбира икономическият тенпредмет (това е валидно и за неговите разновидности);
(3) икономически ексопредмет* (economic exothing) (съкратено от изразяващо-операционализиран икономически предмет – expressivelyoperationalized economic thing) [в т.ч. икономически ексообект* (economic
exoobject), икономическа ексосистема* (economic exosystem), икономически
ексоингредиент* (economic exoingredient)].
Органическото прилагане на ингредиентната разрешаваща икономическа способностсе към понятието за резоикономика поражда следните негови
разновидности [т.е. според органическата ингредиентна разрешаваща ико1
номическа способност* (organic ingrediental resolving economic power)] :
1

В общия случай под разрешаваща способност (същото като разделителна способност) се разбира способността да се дава разделно изображение на две близки една
до друга точки от даден обект, както и способността да се възпроизвеждат разделно
малки детайли от обекта. По-високата разрешаваща способност е способността да се
разграничават по-малки детайли в сравнение с по-ниската разрешаваща способност.
Преминаването от по-ниска към по-висока разрешаваща способност означава да се
идентифицират все по-дребни елементи от даден обект (респ. структура), като подребните елементи са средство за обясняване на по-едрите елементи от обекта, както
и на обекта като цяло. За икономиката това означава, че ексоикономиката има поподробна структура (има по-висока разрешаваща способност), а теникономиката има
по-малко подробна структура (има по-ниска разрешаваща способност), като ексоикономиката може да служи като едно от средствата за обясняване на теникономиката.

(1) резоикономика* (resoeconomy) (съкратено от и същото като разрешаваща икономика – resolving economy) – общо понятие за разновидностите на
резоикономиката от гледна точка на ингредиентната разрешаваща икономическа способност;
(2) теникономика* (teneconomy) (съкратено от принципиална икономика – tenet economy);
(3) ексоикономика* (exoeconomy) (съкратено от изразяващооперационализирана – expressively-operationalized economy).
18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В своята общност теникономиката и ексоикономиката образуват икономиката в нейната цялост. Разделянето на икономиката на теникономика и ексоикономика (както и на икономическите предмети на тенпредмети и ексопредмети) е относително, тъй като това е в зависимост от целите и задачите, които
субектът си е поставил при тяхното третиране (изследване и управление).
Теникономиката е икономика, изградена от (и интерпретирана с помощта на) диалектически икономически тенпредмети (в т.ч. и диалектически
икономически тенингредиенти). Диалектическият икономически тенпредмет* (dialectical economic tenthing) е вид диалектически икономически
предмет* (dialectical economic tenthing) (в т.ч. и диалектически икономически ингредиент), който има принципиална определеност при сравнително висока степен на абстрактност и обобщеност на икономическите зависимости,
които представлява. Той е някакво теоретико-методологическо конституирано
понятие в определена област на икономиката. Теникономиката е принципиализирана икономика за разлика от ексоикономиката, която е операционализирана икономика. Теникономиката има по-ниска степен на структурираност и
на разрешаваща способност в сравнение с ексоикономиката. Съставни части
на теникономиката са тентипоикономиката и тенкоикономиката (вж. ингредиентна икономическа резоприоритетност).
Ексоикономиката е икономика, изградена от (и интерпретирана с помощта на) диалектически икономически ексопредмети (в т.ч. и диалектически икономически ексоингредиенти). Диалектическият икономически ексопредмет е операционален начин за означаване (на изразяване) на диалектическия икономически предмет (в т.ч. и на диалектическия икономически
ингредиент), някаква степен на операционализиране на понятието за икономически предмет, която (за разлика от теоретико-методологическото конституиране на изходното понятие за него) го поставя по-близо до икономическата практика и го прави по-икомализуем и по-моделируем за целите на икономическото изследване и икономическото управление; представлява икономически предмет с явно изразена (до определена степен на подробност) икономическа структура (в т.ч. и като последователност от икономически признаци, икономически характеристики и икономически въздействия, разглеждани като операции). Ексоикономиката е многоравнищна пирамидална икономическа система, всяко равнище на която е ексоравнище по отношение на на
по-горното и обобщено равнище (тенравнище). В този смисъл диалектическият икономически ексопредмет е относително понятие: той се интерпретира като ексопредмет само по отношение на по-горестоящ от него икономически
19
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмет, който обобщава даденият ексопредмет заедно с други съседни на него ексопредмети. Съставни части на ексоикономиката са ексотипоикономиката
и ексокоикономиката (вж. ингредиентна икономическа резоприоритетност).
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до разгледания в тази
статия ингредиентен икономически критерий, са приложими по аналогия и
към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката
и техните производни.
ИНГРЕДИЕНТНА РАЗРЕШАВАЩА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СПОСОБНОСТ* (ingrediental resolving ecorenomic power), ингредиентна икореномическа резолвентност, (*) – първичен ингредиентен икореномически критерий
(вж. икореномическа ингредиентност), според който икореномическите
предмети* (ecorenomic things) (в т.ч. икореномическите обекти, икореномическите системи и икореномическите ингредиенти) се класифицират
според степента на подробност на тяхното структуриране, изобщо според тяхната резолвента (резолюция). Икореномическите предмети с малка резолвента (с малка резолюция) се интепретират като принципиализирани (принципиални) (т.нар. тенпредмети), а тези с по-голяма резолюция – като операционализирани (операционални) (т.нар. ексопредмети). Ингредиентната разрешаваща икореномическа способност е частен случай на ингредиентната разрешаваща икофорномическа способност.
Първичното прилагане на ингредиентната разрешаваща икореномическа способност към понятието за икореномически резопредмет поражда
следните негови разновидности [т.е. според първичната ингредиентна разрешаваща икореномическа способност* (primary ingrediental resolving
ecorenomic power)]:
(1) икореномически резопредмет* (ecorenomic resothing) (съкратено от и
същото като разрешаващ икореномически предмет – resolving ecorenomic
thing) [в т.ч. икореномически резообект* (ecorenomic resoobject), икореномическа резоситема* (ecorenomic resosystem), икореномически резоингредиент* (ecorenomic resoingredient)] – общо понятие за разновидностите на икореномическия резопредмет от гледна точка на ингредиентната разрешаваща
икореномическа способност;
(2) икореномически тенпредмет* (ecorenomic tenthing) (съкратено от
принципиален икореномически предмет – tenet ecorenomic thing) [в т.ч. икореномически тенобект* (ecorenomic tenobject), икореномическа тенситема* (ecorenomic tensystem), икореномически тенингредиент* (ecorenomic
20
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------teningredient)]; ако не е посочено друго, под икореномически предмет обикновено се подразбира икореномическият тенпредмет (това е валидно и за неговите разновидности);
(3) икореномически ексопредмет* (ecorenomic exothing) (съкратено от
изразяващо-операционализиран икореномически предмет – expressivelyoperationalized ecorenomic thing) [в т.ч. икореномически ексообект*
(ecorenomic exoobject), икореномическа ексосистема* (ecorenomic exosystem),
икореномически ексоингредиент* (ecorenomic exoingredient)].
Органическото прилагане на ингредиентната разрешаваща икореномическа способностсе към понятието за резоикореномика поражда следните негови разновидности [т.е. според органическата ингредиентна разрешаваща
икореномическа способност* (organic ingrediental resolving ecorenomic
power)]:
(1) резоикореномика* (resoecorenomy) (съкратено от и същото като разрешаваща икореномика – resolving ecorenomy) – общо понятие за разновидностите на резоикореномиката от гледна точка на ингредиентната разрешаваща икореномическа способност;
(2) теникореномика* (tenecorenomy) (съкратено от принципиална икореномика – tenet ecorenomy)
(3) ексоикореномика* (exoecorenomy) (съкратено от изразяващооперационализирана – expressively-operationalized ecorenomy).
В своята общност теникореномиката и ексоикореномиката образуват икореномиката в нейната цялост. Разделянето на икореномиката на теникореномика и ексоикореномика (както и на икореномическите предмети на тенпредмети и ексопредмети) е относително, тъй като това е в зависимост от целите и задачите, които субектът си е поставил при тяхното третиране (изследване и управление).
Теникореномиката е икореномика, изградена от (и интерпретирана с помощта на) диалектически икореномически тенпредмети (в т.ч. и диалектически икореномически тенингредиенти). Диалектическият икореномически
тенпредмет* (dialectical ecorenomic tenthing) е вид диалектически икореномически предмет* (dialectical ecorenomic tenthing) (в т.ч. и диалектически
икореномически ингредиент), който има принципиална определеност при
сравнително висока степен на абстрактност и обобщеност на икореномическите зависимости, които представлява. Той е някакво теоретикометодологическо конституирано понятие в определена област на икореномиката. Теникореномиката е принципиализирана икореномика за разлика от ек21
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------соикореномиката, която е операционализирана икореномика. Теникореномиката има по-ниска степен на структурираност и на разрешаваща способност в
сравнение с ексоикореномиката. Съставни части на теникореномиката са тентипоикореномиката и тенкоикореномиката (вж. ингредиентна икореномическа
резоприоритетност).
Ексоикореномиката е икореномика, изградена от (и интерпретирана с
помощта на) диалектически икореномически ексопредмети (в т.ч. и диалектически икореномически ексоингредиенти). Диалектическият икореномически ексопредмет е операционален начин за означаване (на изразяване) на
диалектическия икореномически предмет (в т.ч. и на диалектическия икореномически ингредиент), някаква степен на операционализиране на понятието за икореномически предмет, която (за разлика от теоретикометодологическото конституиране на изходното понятие за него) го поставя
по-близо до икореномическата практика и го прави по-икоремализуем и помоделируем за целите на икореномическото изследване и икореномическото
управление; представлява икореномически предмет с явно изразена (до определена степен на подробност) икореномическа структура (в т.ч. и като последователност от икореномически признаци, икореномически характеристики
и икореномически въздействия, разглеждани като операции). Ексоикореномиката е многоравнищна пирамидална икореномическа система, всяко равнище на която е ексоравнище по отношение на на по-горното и обобщено равнище (тенравнище). В този смисъл диалектическият икореномически ексопредмет е относително понятие: той се интерпретира като ексопредмет само по
отношение на по-горестоящ от него икореномически предмет, който обобщава
даденият ексопредмет заедно с други съседни на него ексопредмети. Съставни
части на ексоикореномиката са ексотипоикореномиката и ексокоикореномиката (вж. ингредиентна икореномическа резоприоритетност).
ИНГРЕДИЕНТНА РАЗРЕШАВАЩА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СПОСОБНОСТ* (ingrediental resolving ecotechnomic power), ингредиентна икотехномическа резолвентност, (*) – първичен ингредиентен икотехномически критерий (вж. икотехномическа ингредиентност), според който икотехномическите предмети* (ecotechnomic things) (в т.ч. икотехномическите обекти, икотехномическите системи и икотехномическите ингредиенти) се
класифицират според степента на подробност на тяхното структуриране,
изобщо според тяхната резолвента (резолюция). Икотехномическите предмети с малка резолвента (с малка резолюция) се интепретират като принци22
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пиализирани (принципиални) (т.нар. тенпредмети), а тези с по-голяма резолюция – като операционализирани (операционални) (т.нар. ексопредмети). Ингредиентната разрешаваща икотехномическа способност е частен случай на
ингредиентната разрешаваща икофорномическа способност.
Първичното прилагане на ингредиентната разрешаваща икотехномическа способност към понятието за икотехномически резопредмет поражда
следните негови разновидности [т.е. според първичната ингредиентна разрешаваща икотехномическа способност* (primary ingrediental resolving
ecotechnomic power)]:
(1) икотехномически резопредмет* (ecotechnomic resothing) (съкратено
от и същото като разрешаващ икотехномически предмет – resolving
ecotechnomic thing) [в т.ч. икотехномически резообект* (ecotechnomic
resoobject), икотехномическа резоситема* (ecotechnomic resosystem), икотехномически резоингредиент* (ecotechnomic resoingredient)] – общо понятие за разновидностите на икотехномическия резопредмет от гледна точка на
ингредиентната разрешаваща икотехномическа способност;
(2) икотехномически тенпредмет* (ecotechnomic tenthing) (съкратено от
принципиален икотехномически предмет – tenet ecotechnomic thing) [в т.ч.
икотехномически тенобект* (ecotechnomic tenobject), икотехномическа
тенситема* (ecotechnomic tensystem), икотехномически тенингредиент*
(ecotechnomic teningredient)]; ако не е посочено друго, под икотехномически
предмет обикновено се подразбира икотехномическият тенпредмет (това е валидно и за неговите разновидности);
(3) икотехномически ексопредмет* (ecotechnomic exothing) (съкратено
от
изразяващо-операционализиран
икотехномически
предмет
–
expressively-operationalized ecotechnomic thing) [в т.ч. икотехномически ексообект*
(ecotechnomic
exoobject),
икотехномическа
ексосистема*
(ecotechnomic exosystem), икотехномически ексоингредиент* (ecotechnomic
exoingredient)].
Органическото прилагане на ингредиентната разрешаваща икотехномическа способностсе към понятието за резоикотехномика поражда следните
негови разновидности [т.е. според органическата ингредиентна разрешаваща икотехномическа способност* (organic ingrediental resolving ecotechnomic
power)]:
(1) резоикотехномика* (resoecotechnomy) (съкратено от и същото като
разрешаваща икотехномика – resolving ecotechnomy) – общо понятие за раз-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------новидностите на резоикотехномиката от гледна точка на ингредиентната разрешаваща икотехномическа способност;
(2) теникотехномика* (tenecotechnomy) (съкратено от принципиална
икотехномика – tenet ecotechnomy)
(3) ексоикотехномика* (exoecotechnomy) (съкратено от изразяващооперационализирана – expressively-operationalized ecotechnomy).
В своята общност теникотехномиката и ексоикотехномиката образуват
икотехномиката в нейната цялост. Разделянето на икотехномиката на теникотехномика и ексоикотехномика (както и на икотехномическите предмети на
тенпредмети и ексопредмети) е относително, тъй като това е в зависимост от
целите и задачите, които субектът си е поставил при тяхното третиране (изследване и управление).
Теникотехномиката е икотехномика, изградена от (и интерпретирана с
помощта на) диалектически икотехномически тенпредмети (в т.ч. и диалектически икотехномически тенингредиенти). Диалектическият икотехномически тенпредмет* (dialectical ecotechnomic tenthing) е вид диалектически икотехномически предмет* (dialectical ecotechnomic tenthing) (в т.ч. и
диалектически икотехномически ингредиент), който има принципиална определеност при сравнително висока степен на абстрактност и обобщеност на
икотехномическите зависимости, които представлява. Той е някакво теоретико-методологическо конституирано понятие в определена област на икотехномиката. Теникотехномиката е принципиализирана икотехномика за разлика
от ексоикотехномиката, която е операционализирана икотехномика. Теникотехномиката има по-ниска степен на структурираност и на разрешаваща способност в сравнение с ексоикотехномиката. Съставни части на теникотехномиката са тентипоикотехномиката и тенкоикотехномиката (вж. ингредиентна
икотехномическа резоприоритетност).
Ексоикотехномиката е икотехномика, изградена от (и интерпретирана с
помощта на) диалектически икотехномически ексопредмети (в т.ч. и диалектически икотехномически ексоингредиенти). Диалектическият икотехномически ексопредмет е операционален начин за означаване (на изразяване)
на диалектическия икотехномически предмет (в т.ч. и на диалектическия
икотехномически ингредиент), някаква степен на операционализиране на
понятието за икотехномически предмет, която (за разлика от теоретикометодологическото конституиране на изходното понятие за него) го поставя
по-близо до икотехномическата практика и го прави по-икотехмализуем и
по-моделируем за целите на икотехномическото изследване и икотехноми24
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческото управление; представлява икотехномически предмет с явно изразена
(до определена степен на подробност) икотехномическа структура (в т.ч. и
като последователност от икотехномически признаци, икотехномически характеристики и икотехномически въздействия, разглеждани като операции).
Ексоикотехномиката е многоравнищна пирамидална икотехномическа система, всяко равнище на която е ексоравнище по отношение на на по-горното
и обобщено равнище (тенравнище). В този смисъл диалектическият икотехномически ексопредмет е относително понятие: той се интерпретира като ексопредмет само по отношение на по-горестоящ от него икотехномически предмет,
който обобщава даденият ексопредмет заедно с други съседни на него ексопредмети. Съставни части на ексоикотехномиката са ексотипоикотехномиката и
ексокоикотехномиката (вж. ингредиентна икотехномическа резоприоритетност).
ИНГРЕДИЕНТНА РАЗРЕШАВАЩА ИКОФОРНОМИЧЕСКА СПОСОБНОСТ* (ingrediental resolving ecofornomic power) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни), ингредиентна
икофорномическа резолвентност, (*) – първичен ингредиентен икофорномически критерий (вж. икофорномическа ингредиентност), според който икофорномическите предмети* (ecofornomic things) (в т.ч. икофорномическите
обекти, икофорномическите системи и икофорномическите ингредиенти)
се класифицират според степента на подробност на тяхното структуриране,
изобщо според тяхната резолвента (резолюция). Икофорномическите предмети с малка резолвента (с малка резолюция) се интепретират като принципиализирани (принципиални) (т.нар. тенпредмети), а тези с по-голяма резолюция – като операционализирани (операционални) (т.нар. ексопредмети). Частен
случай на ингредиентната разрешаваща икофорномическа способност е ингредиентната разрешаваща икономическа способност.
Първичното прилагане на ингредиентната разрешаваща икофорномическа способност към понятието за икофорномически резопредмет поражда
следните негови разновидности [т.е. според първичната ингредиентна разрешаваща икофорномическа способност* (primary ingrediental resolving
ecofornomic power)]:
(1) икофорномически резопредмет* (ecofornomic resothing) (съкратено от
и същото като разрешаващ икофорномически предмет – resolving
ecofornomic thing) [в т.ч. икофорномически резообект* (ecofornomic
25
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------resoobject), икофорномическа резоситема* (ecofornomic resosystem), икофорномически резоингредиент* (ecofornomic resoingredient)] – общо понятие за
разновидностите на икофорномическия резопредмет от гледна точка на ингредиентната разрешаваща икофорномическа способност;
(2) икофорномически тенпредмет* (ecofornomic tenthing) (съкратено от
принципиален икофорномически предмет – tenet ecofornomic thing) [в т.ч.
икофорномически тенобект* (ecofornomic tenobject), икофорномическа
тенситема* (ecofornomic tensystem), икофорномически тенингредиент*
(ecofornomic teningredient)]; ако не е посочено друго, под икофорномически
предмет обикновено се подразбира икофорномическият тенпредмет (това е
валидно и за неговите разновидности);
(3) икофорномически ексопредмет* (ecofornomic exothing) (съкратено от
изразяващо-операционализиран икофорномически предмет – expressivelyoperationalized ecofornomic thing) [в т.ч. икофорномически ексообект*
(ecofornomic exoobject), икофорномическа ексосистема* (ecofornomic
exosystem), икофорномически ексоингредиент* (ecofornomic exoingredient)].
Органическото прилагане на ингредиентната разрешаваща икофорномическа способностсе към понятието за резоикофорномика поражда следните
негови разновидности [т.е. според органическата ингредиентна разрешаваща икофорномическа способност* (organic ingrediental resolving ecofornomic
power)]:
(1) резоикофорномика* (resoecofornomy) (съкратено от и същото като
разрешаваща икофорномика – resolving ecofornomy) – общо понятие за разновидностите на резоикофорномиката от гледна точка на ингредиентната
разрешаваща икофорномическа способност;
(2) теникофорномика* (tenecofornomy) (съкратено от принципиална
икофорномика – tenet ecofornomy)
(3) ексоикофорномика* (exoecofornomy) (съкратено от изразяващооперационализирана – expressively-operationalized ecofornomy).
В своята общност теникофорномиката и ексоикофорномиката образуват
икофорномиката в нейната цялост. Разделянето на икофорномиката на теникофорномика и ексоикофорномика (както и на икофорномическите предмети
на тенпредмети и ексопредмети) е относително, тъй като това е в зависимост
от целите и задачите, които субектът си е поставил при тяхното третиране (изследване и управление).
Теникофорномиката е икофорномика, изградена от (и интерпретирана с
помощта на) диалектически икофорномически тенпредмети (в т.ч. и диалек26
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тически икофорномически тенингредиенти). Диалектическият икофорномически тенпредмет* (dialectical ecofornomic tenthing) е вид диалектически икофорномически предмет* (dialectical ecofornomic tenthing) (в т.ч. и
диалектически икофорномически ингредиент), който има принципиална определеност при сравнително висока степен на абстрактност и обобщеност на
икофорномическите зависимости, които представлява. Той е някакво теоретико-методологическо конституирано понятие в определена област на икофорномиката. Теникофорномиката е принципиализирана икофорномика за разлика от ексоикофорномиката, която е операционализирана икофорномика.
Теникофорномиката има по-ниска степен на структурираност и на разрешаваща способност в сравнение с ексоикофорномиката. Съставни части на теникофорномиката са тентипоикофорномиката и тенкоикофорномиката (вж. ингредиентна икофорномическа резоприоритетност).
Ексоикофорномиката е икофорномика, изградена от (и интерпретирана с
помощта на) диалектически икофорномически ексопредмети (в т.ч. и диалектически икофорномически ексоингредиенти). Диалектическият икофорномически ексопредмет е операционален начин за означаване (на изразяване)
на диалектическия икофорномически предмет (в т.ч. и на диалектическия
икофорномически ингредиент), някаква степен на операционализиране на
понятието за икофорномически предмет, която (за разлика от теоретикометодологическото конституиране на изходното понятие за него) го поставя
по-близо до икофорномическата практика и го прави по-икоформализуем и
по-моделируем за целите на икофорномическото изследване и икофорномическото управление; представлява икофорномически предмет с явно изразена
(до определена степен на подробност) икофорномическа структура (в т.ч. и
като последователност от икофорномически признаци, икофорномически характеристики и икофорномически въздействия, разглеждани като операции).
Ексоикофорномиката е многоравнищна пирамидална икофорномическа система, всяко равнище на която е ексоравнище по отношение на на по-горното
и обобщено равнище (тенравнище). В този смисъл диалектическият икофорномически ексопредмет е относително понятие: той се интерпретира като ексопредмет само по отношение на по-горестоящ от него икофорномически
предмет, който обобщава даденият ексопредмет заедно с други съседни на него ексопредмети. Съставни части на ексоикофорномиката са ексотипоикофорномиката и ексокоикофорномиката (вж. ингредиентна икофорномическа резоприоритетност).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА РАЗРЕШАВАЩА СУБНОМИЧЕСКА СПОСОБНОСТ* (ingrediental resolving subnomic power), ингредиентна субномическа
резолвентност, (*) – първичен ингредиентен субномически критерий (вж.
субномическа ингредиентност), според който субномическите предмети*
(subnomic things) (в т.ч. субномическите обекти, субномическите системи и
субномическите ингредиенти) се класифицират според степента на подробност на тяхното структуриране, изобщо според тяхната резолвента (резолюция). Субномическите предмети с малка резолвента (с малка резолюция) се
интепретират като принципиализирани (принципиални) (т.нар. тенпредмети), а
тези с по-голяма резолюция – като операционализирани (операционални)
(т.нар. ексопредмети). Частен случай на ингредиентната разрешаваща субномическа способност е ингредиентната разрешаваща икономическа способност.
Първичното прилагане на ингредиентната разрешаваща субномическа
способност към понятието за субномически резопредмет поражда следните
негови разновидности [т.е. според първичната ингредиентна разрешаваща
субномическа способност* (primary ingrediental resolving subnomic power)]:
(1) субномически резопредмет* (subnomic resothing) (съкратено от и същото като разрешаващ субномически предмет – resolving subnomic thing) [в
т.ч. субномически резообект* (subnomic resoobject), субномическа резоситема* (subnomic resosystem), субномически резоингредиент* (subnomic
resoingredient)] – общо понятие за разновидностите на субномическия резопредмет от гледна точка на ингредиентната разрешаваща субномическа способност;
(2) субномически тенпредмет* (subnomic tenthing) (съкратено от принципиален субномически предмет – tenet subnomic thing) [в т.ч. субномически
тенобект* (subnomic tenobject), субномическа тенситема* (subnomic
tensystem), субномически тенингредиент* (subnomic teningredient)]; ако не е
посочено друго, под субномически предмет обикновено се подразбира субномическият тенпредмет (това е валидно и за неговите разновидности);
(3) субномически ексопредмет* (subnomic exothing) (съкратено от изразяващо-операционализиран субномически предмет – expressivelyoperationalized subnomic thing) [в т.ч. субномически ексообект* (subnomic
exoobject), субномическа ексосистема* (subnomic exosystem), субномически
ексоингредиент* (subnomic exoingredient)].
Органическото прилагане на ингредиентната разрешаваща субномическа способностсе към понятието за резосубномика поражда следните негови
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидности [т.е. според органическата ингредиентна разрешаваща субномическа способност* (organic ingrediental resolving subnomic power)]:
(1) резосубномика* (resosubnomy) (съкратено от и същото като разрешаваща субномика – resolving subnomy) – общо понятие за разновидностите на
резосубномиката от гледна точка на ингредиентната разрешаваща субномическа способност;
(2) тенсубномика* (tensubnomy) (съкратено от принципиална субномика
– tenet subnomy);
(3) ексосубномика* (exosubnomy) (съкратено от изразяващооперационализирана – expressively-operationalized subnomy).
В своята общност тенсубномиката и ексосубномиката образуват субномиката в нейната цялост. Разделянето на субномиката на тенсубномика и ексосубномика (както и на субномическите предмети на тенпредмети и ексопредмети) е относително, тъй като това е в зависимост от целите и задачите,
които субектът си е поставил при тяхното третиране (изследване и управление).
Тенсубномиката е субномика, изградена от (и интерпретирана с помощта
на) диалектически субномически тенпредмети (в т.ч. и диалектически субномически тенингредиенти). Диалектическият субномически тенпредмет*
(dialectical subnomic tenthing) е вид диалектически субномически предмет*
(dialectical subnomic tenthing) (в т.ч. и диалектически субномически ингредиент), който има принципиална определеност при сравнително висока степен
на абстрактност и обобщеност на субномическите зависимости, които представлява. Той е някакво теоретико-методологическо конституирано понятие в
определена област на субномиката. Тенсубномиката е принципиализирана
субномика за разлика от ексосубномиката, която е операционализирана субномика. Тенсубномиката има по-ниска степен на структурираност и на разрешаваща способност в сравнение с ексосубномиката. Съставни части на тенсубномиката са тентипосубномиката и тенкосубномиката (вж. ингредиентна
субномическа резоприоритетност).
Ексосубномиката е субномика, изградена от (и интерпретирана с помощта на) диалектически субномически ексопредмети (в т.ч. и диалектически
субномически ексоингредиенти). Диалектическият субномически ексопредмет е операционален начин за означаване (на изразяване) на диалектическия субномически предмет (в т.ч. и на диалектическия субномически
ингредиент), някаква степен на операционализиране на понятието за субномически предмет, която (за разлика от теоретико-методологическото консти29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------туиране на изходното понятие за него) го поставя по-близо до субномическата практика и го прави по-формализуем и по-моделируем за целите на субномическото изследване и субномическото управление; представлява субномически предмет с явно изразена (до определена степен на подробност) субномическа структура (в т.ч. и като последователност от субномически признаци, субномически характеристики и субномически въздействия, разглеждани като операции). Ексосубномиката е многоравнищна пирамидална субномическа система, всяко равнище на която е ексоравнище по отношение на на
по-горното и обобщено равнище (тенравнище). В този смисъл диалектическият субномически ексопредмет е относително понятие: той се интерпретира като ексопредмет само по отношение на по-горестоящ от него субномически
предмет, който обобщава даденият ексопредмет заедно с други съседни на него ексопредмети. Съставни части на ексосубномиката са ексотипосубномиката
и ексокосубномиката (вж. ингредиентна субномическа резоприоритетност).
ИНГРЕДИЕНТНА РАЗРЕШАВАЩА ФОРНОМИЧЕСКА СПОСОБНОСТ* (ingrediental resolving fornomic power) (навсякъде форномика се подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически, което
е валидно и за техните производни), ингредиентна форномическа резолвентност, (*) – първичен ингредиентен форномически критерий (вж. форномическа ингредиентност), според който форномическите предмети* (fornomic
things) (в т.ч. форномическите обекти, форномическите системи и форномическите ингредиенти) се класифицират според степента на подробност на
тяхното структуриране, изобщо според тяхната резолвента (резолюция). Форномическите предмети с малка резолвента (с малка резолюция) се интепретират като принципиализирани (принципиални) (т.нар. тенпредмети), а тези с
по-голяма резолюция – като операционализирани (операционални) (т.нар. ексопредмети). Частен случай на ингредиентната разрешаваща форномическа
способност е ингредиентната разрешаваща икономическа способност.
Първичното прилагане на ингредиентната разрешаваща форномическа
способност към понятието за форномически резопредмет поражда следните
негови разновидности [т.е. според първичната ингредиентна разрешаваща
форномическа способност* (primary ingrediental resolving fornomic power)]:
(1) форномически резопредмет* (fornomic resothing) (съкратено от и същото като разрешаващ форномически предмет – resolving fornomic thing) [в
т.ч. форномически резообект* (fornomic resoobject), форномическа резоситема* (fornomic resosystem), форномически резоингредиент* (fornomic
30
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------resoingredient)] – общо понятие за разновидностите на форномическия резопредмет от гледна точка на ингредиентната разрешаваща форномическа способност;
(2) форномически тенпредмет* (fornomic tenthing) (съкратено от принципиален форномически предмет – tenet fornomic thing) [в т.ч. форномически тенобект* (fornomic tenobject), форномическа тенситема* (fornomic
tensystem), форномически тенингредиент* (fornomic teningredient)]; ако не е
посочено друго, под форномически предмет обикновено се подразбира форномическият тенпредмет (това е валидно и за неговите разновидности);
(3) форномически ексопредмет* (fornomic exothing) (съкратено от изразяващо-операционализиран форномически предмет – expressivelyoperationalized fornomic thing) [в т.ч. форномически ексообект* (fornomic
exoobject), форномическа ексосистема* (fornomic exosystem), форномически
ексоингредиент* (fornomic exoingredient)].
Органическото прилагане на ингредиентната разрешаваща форномическа способностсе към понятието за резофорномика поражда следните негови разновидности [т.е. според органическата ингредиентна разрешаваща
форномическа способност* (organic ingrediental resolving fornomic power)]:
(1) резофорномика* (resofornomy) (съкратено от и същото като разрешаваща форномика – resolving fornomy) – общо понятие за разновидностите на
резофорномиката от гледна точка на ингредиентната разрешаваща форномическа способност;
(2) тенфорномика* (tenfornomy) (съкратено от принципиална форномика – tenet fornomy);
(3) ексофорномика* (exofornomy) (съкратено от изразяващооперационализирана – expressively-operationalized fornomy).
В своята общност тенфорномиката и ексофорномиката образуват форномиката в нейната цялост. Разделянето на форномиката на тенфорномика и ексофорномика (както и на форномическите предмети на тенпредмети и ексопредмети) е относително, тъй като това е в зависимост от целите и задачите,
които субектът си е поставил при тяхното третиране (изследване и управление).
Тенфорномиката е форномика, изградена от (и интерпретирана с помощта на) диалектически форномически тенпредмети (в т.ч. и диалектически
форномически тенингредиенти). Диалектическият форномически тенпредмет* (dialectical fornomic tenthing) е вид диалектически форномически
предмет* (dialectical fornomic tenthing) (в т.ч. и диалектически форномичес31
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки ингредиент), който има принципиална определеност при сравнително висока степен на абстрактност и обобщеност на форномическите зависимости,
които представлява. Той е някакво теоретико-методологическо конституирано
понятие в определена област на форномиката. Тенфорномиката е принципиализирана форномика за разлика от ексофорномиката, която е операционализирана форномика. Тенфорномиката има по-ниска степен на структурираност
и на разрешаваща способност в сравнение с ексофорномиката. Съставни части
на тенфорномиката са тентипофорномиката и тенкофорномиката (вж. ингредиентна форномическа резоприоритетност).
Ексофорномиката е форномика, изградена от (и интерпретирана с помощта на) диалектически форномически ексопредмети (в т.ч. и диалектически форномически ексоингредиенти). Диалектическият форномически ексопредмет е операционален начин за означаване (на изразяване) на диалектическия форномически предмет (в т.ч. и на диалектическия форномически ингредиент), някаква степен на операционализиране на понятието за форномически предмет, която (за разлика от теоретико-методологическото конституиране на изходното понятие за него) го поставя по-близо до форномическата практика и го прави по-формализуем и по-моделируем за целите на
форномическото изследване и форномическото управление; представлява
форномически предмет с явно изразена (до определена степен на подробност)
форномическа структура (в т.ч. и като последователност от форномически
признаци, форномически характеристики и форномически въздействия, разглеждани като операции). Ексофорномиката е многоравнищна пирамидална
форномическа система, всяко равнище на която е ексоравнище по отношение
на на по-горното и обобщено равнище (тенравнище). В този смисъл диалектическият форномически ексопредмет е относително понятие: той се интерпретира като ексопредмет само по отношение на по-горестоящ от него форномически предмет, който обобщава даденият ексопредмет заедно с други съседни
на него ексопредмети. Съставни части на ексофорномиката са ексотипофорномиката и ексокофорномиката (вж. ингредиентна форномическа резоприоритетност).
ИНГРЕДИЕНТНА СИГНИТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ* (ingrediental signitantal economic stratificationality) – вж.
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА СПЕЦИДАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ* (ingrediental specidantal economic stratificationality) – вж.
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
ИНГРЕДИЕНТНА СПЕЦИТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ* (ingrediental specitantal economic stratificationality) – вж. [1]
ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност и [2] тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
ИНГРЕДИЕНТНА СПЕЦИФИЧНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ* (ingrediental specificitical stratificationality) – същото като ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност.
ИНГРЕДИЕНТНА СТРУКТУРНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ* (ingrediental structural economic sensitivity) (*) – първичен ингредиентен икономически критерий (вж. икономическа ингредиентност), според който икономическите предмети (в т.ч. икономическите обекти, икономическите
системи, икономическите ингредиенти и т.н.) се класифицират според степента на чувствителност на тяхната икономическа структура към външните
въздействия. Икономическите предмети с ниска степен на структурна чувствителност се интепретират като фундаментални (тяхната структура е поустойчива към измененията във външната среда), а тези с по-висока степен на
структурна чувствителност – като конструктивни (тяхната структура е понеустойчива, но и по-адаптивна към измененията във външната среда). Конструктивните предмети във икономиката са адаптационна конкретизация на
фундаменталните предмети.
Затова според първичното прилагане на ингредиентната структурна
икономическа чувствителност [т.е. според първичната ингредиентна
структурна икономическа чувствителност* (primary ingrediental structural
economic sensitivity)] се разграничават:
(1) сенситивностен икономически предмет* (sensitivitical economic
thing) [същото като икономически сенсипредмет* (economic sensithing)] [в
т.ч. сенситивностен икономически обект* (sensitivitical economic object),
сенситивностна икономическа ситема* (sensitivitical economic system), сенситивностен икономически ингредиент* (sensitivitical economic ingredient)]
– общо понятие за фундаменталния икономически предмет и конструктивния
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически предмет от гледна точка на ингредиентната структурна икономическа чувствителност;
(2) фундаментален икономически предмет* (fundamental economic
thing) [същото като икономически фундпредмет* (economic fundthing)] [в т.ч.
фундаментален икономически обект* (fundamental economic object), фундаментална икономическа ситема* (fundamental economic system), фундаментален икономически ингредиент* (fundamental economic ingredient)];
(3) конструктивен икономически предмет* (constructive economic thing)
[същото като икономически конструпредмет* (economic construthing)] [в т.ч.
конструктивен икономически обект* (constructive economic object), конструктивна икономическа ситема* (constructive economic system), конструктивен икономически ингредиент* (constructive economic ingredient)]. Ако не
е посочено друго, под икономически предмет обикновено се подразбира конструктивеният икономически предмет (това е валидно и за неговите разновидности).
Икономическите структури се изграждат от икономическите зависимости,
представени от икономическите връзки. За фундаменталните икономически
предмети са характерни извеждащи (изначални, основополагащи) в дълбочина икономически зависимости, наречени фундаментални икономически зависимости. Те произтичащи от по-широки и вътрешноприсъщи за икономиката хомеостазисни зависимости и от своя страна служат като основа за икомирането на последващи (по-тесни и надграждащоприсъщи) икономически зависимости, наречени конструктивни икономически зависимости. Въздействията
на околната (за икономиката) среда не могат да отменят фундаменталните
икономически зависимости, а могат само да видоизменят техните конкретни
проявления, каквито са конструктивните икономически предмети. Конструктивните (градивните) икономически предмети се надграждат, също в дълбочина, над фундаменталните икономически предмети. Техните структури се конституират като последващи икономически зависимости, произтичащи от фундаменталните зависимости, и от своя страна служат като основа за други последващи (още по-тесни) икономически зависимости. Въздействията на околната (за икономиката) среда могат не само да видоизменят конкретните проявления на конструктивните (градивните) икономически зависимости, но и да отменят някои от конструктивните (градивните) икономически зависимости, без
обаче това да засегне съществуването на фундаменталните зависимости. Така
че въздействието на околната среда върху икономиката е по-слабо върху
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фундаменталните икономически зависимости и по-силно върху конструктивните икономически зависимости.
По силата на формулирания по този начин критерий (или още според органическото прилагане) на ингредиентната структурна икономическа чувствителност [т.е. според органическата ингредиентна структурна икономическа чувствителност* (organic ingrediental structural economic sensitivity)]
се разграничават:
(1) сенситивностна икономика* (sensitivitical economy) [същото като
сенсиикономика* (sensieconomy)] (тя е изградена от чувствителностни икономически предмети, в т.ч. и от чувствителностни икономически ингредиенти) –
общо понятие за фундаменталната икономика и конструктивната икономика
от гледна точка на ингредиентната структурна икономическа чувствителност;
(2) фундаментална икономика* (fundamental economy) [същото като
фундикономика* (fundeconomy)] (тя е изградена от фундаментални икономически предмети, в т.ч. и от фундаментални икономически ингредиенти);
(3) конструктивна икономика* (constructive economy) [същото като конструикономика* (construeconomy)] (тя е изградена от конструктивни икономически предмети, в т.ч. и от конструктивни икономически ингредиенти, които са адаптационна конкретизация съответно на фундаменталните предмети и
фундаменталните ингредиенти).
В своята общност фундаменталната икономика и конструктивната икономика образуват икономиката в нейната цялост.
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до разгледания в тази
статия ингредиентен икономически критерий, са приложими по аналогия и
към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката
и техните производни.
ИНГРЕДИЕНТНА СТРУКТУРНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ* (ingrediental structural ecorenomic sensitivity) (*) – първичен ингредиентен икореномически критерий (вж. икореномическа ингредиентност),
според който икореномическите предмети (в т.ч. икореномическите обекти, икореномическите системи, икореномическите ингредиенти и т.н.) се
класифицират според степента на чувствителност на тяхната икореномическа
структура към външните въздействия. Икореномическите предмети с ниска степен на структурна чувствителност се интепретират като фундаментални
(тяхната структура е по-устойчива към измененията във външната среда), а
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тези с по-висока степен на структурна чувствителност – като конструктивни
(тяхната структура е по-неустойчива, но и по-адаптивна към измененията във
външната среда). Конструктивните предмети във икореномиката са адаптационна конкретизация на фундаменталните предмети. Ингредиентната структурна икореномическа чувствителност е частен случай на ингредиентната
структурна икофорномическа чувствителност.
Затова според първичното прилагане на ингредиентната структурна
икореномическа чувствителност [т.е. според първичната ингредиентна
структурна икореномическа чувствителност* (primary ingrediental
structural ecorenomic sensitivity)] се разграничават:
(1) сенситивностен икореномически предмет* (sensitivitical ecorenomic
thing) [същото като икореномически сенсипредмет* (ecorenomic sensithing)]
[в т.ч. сенситивностен икореномически обект* (sensitivitical ecorenomic
object), сенситивностна икореномическа ситема* (sensitivitical ecorenomic
system), сенситивностен икореномически ингредиент* (sensitivitical
ecorenomic ingredient)] – общо понятие за фундаменталния икореномически
предмет и конструктивния икореномически предмет от гледна точка на ингредиентната структурна икореномическа чувствителност;
(2) фундаментален икореномически предмет* (fundamental ecorenomic
thing) [същото като икореномически фундпредмет* (ecorenomic fundthing)] [в
т.ч. фундаментален икореномически обект* (fundamental ecorenomic object),
фундаментална икореномическа ситема* (fundamental ecorenomic system),
фундаментален икореномически ингредиент* (fundamental ecorenomic
ingredient)];
(3) конструктивен икореномически предмет* (constructive ecorenomic
thing) [същото като икореномически конструпредмет* (ecorenomic
construthing)] [в т.ч. конструктивен икореномически обект* (constructive
ecorenomic object), конструктивна икореномическа ситема* (constructive
ecorenomic system), конструктивен икореномически ингредиент*
(constructive ecorenomic ingredient)]. Ако не е посочено друго, под икореномически предмет обикновено се подразбира конструктивеният икореномически
предмет (това е валидно и за неговите разновидности).
Икореномическите структури се изграждат от икореномическите зависимости, представени от икореномическите връзки. За фундаменталните икореномически предмети са характерни извеждащи (изначални, основополагащи)
в дълбочина икореномически зависимости, наречени фундаментални икореномически зависимости. Те произтичащи от по-широки и вътрешноприсъщи за
36
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномиката хомеостазисни зависимости и от своя страна служат като основа за икоремирането на последващи (по-тесни и надграждащоприсъщи) икореномически зависимости, наречени конструктивни икореномически зависимости. Въздействията на околната (за икореномиката) среда не могат да отменят
фундаменталните икореномически зависимости, а могат само да видоизменят
техните конкретни проявления, каквито са конструктивните икореномически
предмети. Конструктивните (градивните) икореномически предмети се надграждат, също в дълбочина, над фундаменталните икореномически предмети.
Техните структури се конституират като последващи икореномически зависимости, произтичащи от фундаменталните зависимости, и от своя страна служат като основа за други последващи (още по-тесни) икореномически зависимости. Въздействията на околната (за икореномиката) среда могат не само да
видоизменят конкретните проявления на конструктивните (градивните) икореномически зависимости, но и да отменят някои от конструктивните (градивните) икореномически зависимости, без обаче това да засегне съществуването на
фундаменталните зависимости. Така че въздействието на околната среда
върху икореномиката е по-слабо върху фундаменталните икореномически
зависимости и по-силно върху конструктивните икореномически зависимости.
По силата на ремулирания по този начин критерий (или още според органическото прилагане) на ингредиентната структурна икореномическа чувствителност [т.е. според органическата ингредиентна структурна икореномическа чувствителност* (organic ingrediental structural ecorenomic
sensitivity)] се разграничават:
(1) сенситивностна икореномика* (sensitivitical ecorenomy) [същото като
сенсиикореномика* (sensiecorenomy)] (тя е изградена от чувствителностни
икореномически предмети, в т.ч. и от чувствителностни икореномически ингредиенти) – общо понятие за фундаменталната икореномика и конструктивната икореномика от гледна точка на ингредиентната структурна икореномическа чувствителност;
(2) фундаментална икореномика* (fundamental ecorenomy) [същото като
фундикореномика* (fundecorenomy)] (тя е изградена от фундаментални икореномически предмети, в т.ч. и от фундаментални икореномически ингредиенти);
(3) конструктивна икореномика* (constructive ecorenomy) [същото като
конструикореномика* (construecorenomy)] (тя е изградена от конструктивни
икореномически предмети, в т.ч. и от конструктивни икореномически ингре-
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------диенти, които са адаптационна конкретизация съответно на фундаменталните
предмети и фундаменталните ингредиенти).
В своята общност фундаменталната икореномика и конструктивната икореномика образуват икореномиката в нейната цялост.
ИНГРЕДИЕНТНА СТРУКТУРНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ* (ingrediental structural ecotechnomic sensitivity) (*) – първичен ингредиентен икотехномически критерий (вж. икотехномическа ингредиентност), според който икотехномическите предмети (в т.ч. икотехномическите обекти, икотехномическите системи, икотехномическите ингредиенти и т.н.) се класифицират според степента на чувствителност на тяхната
икотехномическа структура към външните въздействия. Икотехномическите предмети с ниска степен на структурна чувствителност се интепретират
като фундаментални (тяхната структура е по-устойчива към измененията във
външната среда), а тези с по-висока степен на структурна чувствителност –
като конструктивни (тяхната структура е по-неустойчива, но и по-адаптивна
към измененията във външната среда). Конструктивните предмети във икотехномиката са адаптационна конкретизация на фундаменталните предмети.
Ингредиентната структурна икотехномическа чувствителност е частен
случай на ингредиентната структурна икофорномическа чувствителност.
Затова според първичното прилагане на ингредиентната структурна
икотехномическа чувствителност [т.е. според първичната ингредиентна
структурна икотехномическа чувствителност* (primary ingrediental
structural ecotechnomic sensitivity)] се разграничават:
(1) сенситивностен икотехномически предмет* (sensitivitical
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически сенсипредмет*
(ecotechnomic sensithing)] [в т.ч. сенситивностен икотехномически обект*
(sensitivitical ecotechnomic object), сенситивностна икотехномическа ситема* (sensitivitical ecotechnomic system), сенситивностен икотехномически
ингредиент* (sensitivitical ecotechnomic ingredient)] – общо понятие за фундаменталния икотехномически предмет и конструктивния икотехномически
предмет от гледна точка на ингредиентната структурна икотехномическа
чувствителност;
(2) фундаментален икотехномически предмет* (fundamental
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически фундпредмет*
(ecotechnomic fundthing)] [в т.ч. фундаментален икотехномически обект*
(fundamental ecotechnomic object), фундаментална икотехномическа сите38
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ма* (fundamental ecotechnomic system), фундаментален икотехномически
ингредиент* (fundamental ecotechnomic ingredient)];
(3)
конструктивен
икотехномически
предмет*
(constructive
ecotechnomic thing) [същото като икотехномически конструпредмет*
(ecotechnomic construthing)] [в т.ч. конструктивен икотехномически обект*
(constructive ecotechnomic object), конструктивна икотехномическа ситема* (constructive ecotechnomic system), конструктивен икотехномически ингредиент* (constructive ecotechnomic ingredient)]. Ако не е посочено друго, под
икотехномически предмет обикновено се подразбира конструктивеният икотехномически предмет (това е валидно и за неговите разновидности).
Икотехномическите структури се изграждат от икотехномическите зависимости, представени от икотехномическите връзки. За фундаменталните
икотехномически предмети са характерни извеждащи (изначални, основополагащи) в дълбочина икотехномически зависимости, наречени фундаментални
икотехномически зависимости. Те произтичащи от по-широки и вътрешноприсъщи за икотехномиката хомеостазисни зависимости и от своя страна служат
като основа за икотехмирането на последващи (по-тесни и надграждащоприсъщи) икотехномически зависимости, наречени конструктивни икотехномически зависимости. Въздействията на околната (за икотехномиката) среда не
могат да отменят фундаменталните икотехномически зависимости, а могат само да видоизменят техните конкретни проявления, каквито са конструктивните икотехномически предмети. Конструктивните (градивните) икотехномически предмети се надграждат, също в дълбочина, над фундаменталните икотехномически предмети. Техните структури се конституират като последващи
икотехномически зависимости, произтичащи от фундаменталните зависимости, и от своя страна служат като основа за други последващи (още по-тесни)
икотехномически зависимости. Въздействията на околната (за икотехномиката) среда могат не само да видоизменят конкретните проявления на конструктивните (градивните) икотехномически зависимости, но и да отменят някои от
конструктивните (градивните) икотехномически зависимости, без обаче това
да засегне съществуването на фундаменталните зависимости. Така че въздействието на околната среда върху икотехномиката е по-слабо върху
фундаменталните икотехномически зависимости и по-силно върху конструктивните икотехномически зависимости.
По силата на техмулирания по този начин критерий (или още според органическото прилагане) на ингредиентната структурна икотехномическа
чувствителност [т.е. според органическата ингредиентна структурна
39
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномическа чувствителност* (organic ingrediental structural
ecotechnomic sensitivity)] се разграничават:
(1) сенситивностна икотехномика* (sensitivitical ecotechnomy) [същото
като сенсиикотехномика* (sensiecotechnomy)] (тя е изградена от чувствителностни икотехномически предмети, в т.ч. и от чувствителностни икотехномически ингредиенти) – общо понятие за фундаменталната икотехномика и конструктивната икотехномика от гледна точка на ингредиентната структурна
икотехномическа чувствителност;
(2) фундаментална икотехномика* (fundamental ecotechnomy) [същото
като фундикотехномика* (fundecotechnomy)] (тя е изградена от фундаментални икотехномически предмети, в т.ч. и от фундаментални икотехномически
ингредиенти);
(3) конструктивна икотехномика* (constructive ecotechnomy) [същото
като конструикотехномика* (construecotechnomy)] (тя е изградена от конструктивни икотехномически предмети, в т.ч. и от конструктивни икотехномически ингредиенти, които са адаптационна конкретизация съответно на фундаменталните предмети и фундаменталните ингредиенти).
В своята общност фундаменталната икотехномика и конструктивната икотехномика образуват икотехномиката в нейната цялост.
ИНГРЕДИЕНТНА СТРУКТУРНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ* (ingrediental structural ecofornomic sensitivity) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – първичен
ингредиентен икофорномически критерий (вж. икофорномическа ингредиентност), според който икофорномическите предмети (в т.ч. икофорномическите обекти, икофорномическите системи, икофорномическите ингредиенти и т.н.) се класифицират според степента на чувствителност на тяхната
икофорномическа структура към външните въздействия. Икофорномическите предмети с ниска степен на структурна чувствителност се интепретират
като фундаментални (тяхната структура е по-устойчива към измененията във
външната среда), а тези с по-висока степен на структурна чувствителност –
като конструктивни (тяхната структура е по-неустойчива, но и по-адаптивна
към измененията във външната среда). Конструктивните предмети във икофорномиката са адаптационна конкретизация на фундаменталните предмети.
Частен случай на ингредиентната структурна икофорномическа чувствителност е ингредиентната структурна икономическа чувствителност.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Затова според първичното прилагане на ингредиентната структурна
икофорномическа чувствителност [т.е. според първичната ингредиентна
структурна икофорномическа чувствителност* (primary ingrediental
structural ecofornomic sensitivity)] се разграничават:
(1) сенситивностен икофорномически предмет* (sensitivitical
ecofornomic thing) [същото като икофорномически сенсипредмет*
(ecofornomic sensithing)] [в т.ч. сенситивностен икофорномически обект*
(sensitivitical ecofornomic object), сенситивностна икофорномическа ситема* (sensitivitical ecofornomic system), сенситивностен икофорномически
ингредиент* (sensitivitical ecofornomic ingredient)] – общо понятие за фундаменталния икофорномически предмет и конструктивния икофорномически
предмет от гледна точка на ингредиентната структурна икофорномическа
чувствителност;
(2) фундаментален икофорномически предмет* (fundamental
ecofornomic thing) [същото като икофорномически фундпредмет*
(ecofornomic fundthing)] [в т.ч. фундаментален икофорномически обект*
(fundamental ecofornomic object), фундаментална икофорномическа ситема*
(fundamental ecofornomic system), фундаментален икофорномически ингредиент* (fundamental ecofornomic ingredient)];
(3)
конструктивен
икофорномически
предмет*
(constructive
ecofornomic thing) [същото като икофорномически конструпредмет*
(ecofornomic construthing)] [в т.ч. конструктивен икофорномически обект*
(constructive ecofornomic object), конструктивна икофорномическа ситема*
(constructive ecofornomic system), конструктивен икофорномически ингредиент* (constructive ecofornomic ingredient)]. Ако не е посочено друго, под икофорномически предмет обикновено се подразбира конструктивеният икофорномически предмет (това е валидно и за неговите разновидности).
Икофорномическите структури се изграждат от икофорномическите зависимости, представени от икофорномическите връзки. За фундаменталните
икофорномически предмети са характерни извеждащи (изначални, основополагащи) в дълбочина икофорномически зависимости, наречени фундаментални икофорномически зависимости. Те произтичащи от по-широки и вътрешноприсъщи за икофорномиката хомеостазисни зависимости и от своя страна
служат като основа за икоформирането на последващи (по-тесни и надграждащоприсъщи) икофорномически зависимости, наречени конструктивни икофорномически зависимости. Въздействията на околната (за икофорномиката)
среда не могат да отменят фундаменталните икофорномически зависимости, а
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------могат само да видоизменят техните конкретни проявления, каквито са конструктивните икофорномически предмети. Конструктивните (градивните) икофорномически предмети се надграждат, също в дълбочина, над фундаменталните икофорномически предмети. Техните структури се конституират като
последващи икофорномически зависимости, произтичащи от фундаменталните зависимости, и от своя страна служат като основа за други последващи (още
по-тесни) икофорномически зависимости. Въздействията на околната (за икофорномиката) среда могат не само да видоизменят конкретните проявления на
конструктивните (градивните) икофорномически зависимости, но и да отменят
някои от конструктивните (градивните) икофорномически зависимости, без
обаче това да засегне съществуването на фундаменталните зависимости. Така
че въздействието на околната среда върху икофорномиката е по-слабо
върху фундаменталните икофорномически зависимости и по-силно върху конструктивните икофорномически зависимости.
По силата на формулирания по този начин критерий (или още според органическото прилагане) на ингредиентната структурна икофорномическа
чувствителност [т.е. според органическата ингредиентна структурна
икофорномическа чувствителност* (organic ingrediental structural
ecofornomic sensitivity)] се разграничават:
(1) сенситивностна икофорномика* (sensitivitical ecofornomy) [същото
като сенсиикофорномика* (sensiecofornomy)] (тя е изградена от чувствителностни икофорномически предмети, в т.ч. и от чувствителностни икофорномически ингредиенти) – общо понятие за фундаменталната икофорномика и
конструктивната икофорномика от гледна точка на ингредиентната структурна икофорномическа чувствителност;
(2) фундаментална икофорномика* (fundamental ecofornomy) [същото
като фундикофорномика* (fundecofornomy)] (тя е изградена от фундаментални икофорномически предмети, в т.ч. и от фундаментални икофорномически
ингредиенти);
(3) конструктивна икофорномика* (constructive ecofornomy) [същото като конструикофорномика* (construecofornomy)] (тя е изградена от конструктивни икофорномически предмети, в т.ч. и от конструктивни икофорномически ингредиенти, които са адаптационна конкретизация съответно на фундаменталните предмети и фундаменталните ингредиенти).
В своята общност фундаменталната икофорномика и конструктивната
икофорномика образуват икофорномиката в нейната цялост.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА СТРУКТУРНА СУБНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ* (ingrediental structural subnomic sensitivity) (*) – първичен ингредиентен субномически критерий (вж. субномическа ингредиентност), според който субномическите предмети (в т.ч. субномическите обекти, субномическите системи, субномическите ингредиенти и т.н.) се класифицират според
степента на чувствителност на тяхната субномическа структура към външните въздействия. Субномическите предмети с ниска степен на структурна
чувствителност се интепретират като фундаментални (тяхната структура е поустойчива към измененията във външната среда), а тези с по-висока степен на
структурна чувствителност – като конструктивни (тяхната структура е понеустойчива, но и по-адаптивна към измененията във външната среда). Конструктивните предмети във субномиката са адаптационна конкретизация на
фундаменталните предмети. Частен случай на ингредиентната структурна
субномическа чувствителност е ингредиентната структурна икономическа
чувствителност.
Затова според първичното прилагане на ингредиентната структурна
субномическа чувствителност [т.е. според първичната ингредиентна
структурна субномическа чувствителност* (primary ingrediental structural
subnomic sensitivity)] се разграничават:
(1) сенситивностен субномически предмет* (sensitivitical subnomic
thing) [същото като субномически сенсипредмет* (subnomic sensithing)] [в т.ч.
сенситивностен субномически обект* (sensitivitical subnomic object), сенситивностна субномическа ситема* (sensitivitical subnomic system), сенситивностен субномически ингредиент* (sensitivitical subnomic ingredient)] –
общо понятие за фундаменталния субномически предмет и конструктивния
субномически предмет от гледна точка на ингредиентната структурна субномическа чувствителност;
(2) фундаментален субномически предмет* (fundamental subnomic thing)
[същото като субномически фундпредмет* (subnomic fundthing)] [в т.ч. фундаментален субномически обект* (fundamental subnomic object), фундаментална субномическа ситема* (fundamental subnomic system), фундаментален субномически ингредиент* (fundamental subnomic ingredient)];
(3) конструктивен субномически предмет* (constructive subnomic thing)
[същото като субномически конструпредмет* (subnomic construthing)] [в т.ч.
конструктивен субномически обект* (constructive subnomic object), конструктивна субномическа ситема* (constructive subnomic system), конструктивен субномически ингредиент* (constructive subnomic ingredient)]. Ако не е
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------посочено друго, под субномически предмет обикновено се подразбира конструктивеният субномически предмет (това е валидно и за неговите разновидности).
Субномическите структури се изграждат от субномическите зависимости,
представени от субномическите връзки. За фундаменталните субномически
предмети са характерни извеждащи (изначални, основополагащи) в дълбочина субномически зависимости, наречени фундаментални субномически зависимости. Те произтичащи от по-широки и вътрешноприсъщи за субномиката
хомеостазисни зависимости и от своя страна служат като основа за субмирането на последващи (по-тесни и надграждащоприсъщи) субномически зависимости, наречени конструктивни субномически зависимости. Въздействията на
околната (за субномиката) среда не могат да отменят фундаменталните субномически зависимости, а могат само да видоизменят техните конкретни проявления, каквито са конструктивните субномически предмети. Конструктивните
(градивните) субномически предмети се надграждат, също в дълбочина, над
фундаменталните субномически предмети. Техните структури се конституират
като последващи субномически зависимости, произтичащи от фундаменталните зависимости, и от своя страна служат като основа за други последващи
(още по-тесни) субномически зависимости. Въздействията на околната (за
субномиката) среда могат не само да видоизменят конкретните проявления на
конструктивните (градивните) субномически зависимости, но и да отменят някои от конструктивните (градивните) субномически зависимости, без обаче
това да засегне съществуването на фундаменталните зависимости. Така че въздействието на околната среда върху субномиката е по-слабо върху фундаменталните субномически зависимости и по-силно върху конструктивните
субномически зависимости.
По силата на формулирания по този начин критерий (или още според органическото прилагане) на ингредиентната структурна субномическа чувствителност [т.е. според органическата ингредиентна структурна субномическа чувствителност* (organic ingrediental structural subnomic sensitivity)]
се разграничават:
(1) сенситивностна субномика* (sensitivitical subnomy) [същото като
сенсисубномика* (sensisubnomy)] (тя е изградена от чувствителностни субномически предмети, в т.ч. и от чувствителностни субномически ингредиенти) –
общо понятие за фундаменталната субномика и конструктивната субномика от
гледна точка на ингредиентната структурна субномическа чувствителност;
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) фундаментална субномика* (fundamental subnomy) [същото като
фундсубномика* (fundsubnomy)] (тя е изградена от фундаментални субномически предмети, в т.ч. и от фундаментални субномически ингредиенти);
(3) конструктивна субномика* (constructive subnomy) [същото като конструсубномика* (construsubnomy)] (тя е изградена от конструктивни субномически предмети, в т.ч. и от конструктивни субномически ингредиенти, които са адаптационна конкретизация съответно на фундаменталните предмети и
фундаменталните ингредиенти).
В своята общност фундаменталната субномика и конструктивната субномика образуват субномиката в нейната цялост.
ИНГРЕДИЕНТНА СТРУКТУРНА ФОРНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ* (ingrediental structural fornomic sensitivity) (навсякъде форномика се
подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически,
което е валидно и за техните производни) (*) – първичен ингредиентен форномически критерий (вж. форномическа ингредиентност), според който форномическите предмети (в т.ч. форномическите обекти, форномическите
системи, форномическите ингредиенти и т.н.) се класифицират според степента на чувствителност на тяхната форномическа структура към външните
въздействия. Форномическите предмети с ниска степен на структурна чувствителност се интепретират като фундаментални (тяхната структура е поустойчива към измененията във външната среда), а тези с по-висока степен на
структурна чувствителност – като конструктивни (тяхната структура е понеустойчива, но и по-адаптивна към измененията във външната среда). Конструктивните предмети във форномиката са адаптационна конкретизация на
фундаменталните предмети. Частен случай на ингредиентната структурна
форномическа чувствителност е ингредиентната структурна икономическа
чувствителност.
Затова според първичното прилагане на ингредиентната структурна
форномическа чувствителност [т.е. според първичната ингредиентна
структурна форномическа чувствителност* (primary ingrediental structural
fornomic sensitivity)] се разграничават:
(1) сенситивностен форномически предмет* (sensitivitical fornomic
thing) [същото като форномически сенсипредмет* (fornomic sensithing)] [в
т.ч. сенситивностен форномически обект* (sensitivitical fornomic object),
сенситивностна форномическа ситема* (sensitivitical fornomic system), сенситивностен форномически ингредиент* (sensitivitical fornomic ingredient)]
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------– общо понятие за фундаменталния форномически предмет и конструктивния
форномически предмет от гледна точка на ингредиентната структурна форномическа чувствителност;
(2) фундаментален форномически предмет* (fundamental fornomic
thing) [същото като форномически фундпредмет* (fornomic fundthing)] [в т.ч.
фундаментален форномически обект* (fundamental fornomic object), фундаментална форномическа ситема* (fundamental fornomic system), фундаментален форномически ингредиент* (fundamental fornomic ingredient)];
(3) конструктивен форномически предмет* (constructive fornomic thing)
[същото като форномически конструпредмет* (fornomic construthing)] [в т.ч.
конструктивен форномически обект* (constructive fornomic object), конструктивна форномическа ситема* (constructive fornomic system), конструктивен форномически ингредиент* (constructive fornomic ingredient)]. Ако не е
посочено друго, под форномически предмет обикновено се подразбира конструктивеният форномически предмет (това е валидно и за неговите разновидности).
Форномическите структури се изграждат от форномическите зависимости,
представени от форномическите връзки. За фундаменталните форномически
предмети са характерни извеждащи (изначални, основополагащи) в дълбочина форномически зависимости, наречени фундаментални форномически зависимости. Те произтичащи от по-широки и вътрешноприсъщи за форномиката хомеостазисни зависимости и от своя страна служат като основа за формирането на последващи (по-тесни и надграждащоприсъщи) форномически зависимости, наречени конструктивни форномически зависимости. Въздействията
на околната (за форномиката) среда не могат да отменят фундаменталните
форномически зависимости, а могат само да видоизменят техните конкретни
проявления, каквито са конструктивните форномически предмети. Конструктивните (градивните) форномически предмети се надграждат, също в дълбочина, над фундаменталните форномически предмети. Техните структури се
конституират като последващи форномически зависимости, произтичащи от
фундаменталните зависимости, и от своя страна служат като основа за други
последващи (още по-тесни) форномически зависимости. Въздействията на
околната (за форномиката) среда могат не само да видоизменят конкретните
проявления на конструктивните (градивните) форномически зависимости, но и
да отменят някои от конструктивните (градивните) форномически зависимости, без обаче това да засегне съществуването на фундаменталните зависимости. Така че въздействието на околната среда върху форномиката е по46
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------слабо върху фундаменталните форномически зависимости и по-силно върху
конструктивните форномически зависимости.
По силата на формулирания по този начин критерий (или още според органическото прилагане) на ингредиентната структурна форномическа чувствителност [т.е. според органическата ингредиентна структурна форномическа чувствителност* (organic ingrediental structural fornomic sensitivity)]
се разграничават:
(1) сенситивностна форномика* (sensitivitical fornomy) [същото като
сенсифорномика* (sensifornomy)] (тя е изградена от чувствителностни форномически предмети, в т.ч. и от чувствителностни форномически ингредиенти) – общо понятие за фундаменталната форномика и конструктивната форномика от гледна точка на ингредиентната структурна форномическа чувствителност;
(2) фундаментална форномика* (fundamental fornomy) [същото като
фундфорномика* (fundfornomy)] (тя е изградена от фундаментални форномически предмети, в т.ч. и от фундаментални форномически ингредиенти);
(3) конструктивна форномика* (constructive fornomy) [същото като конструфорномика* (construfornomy)] (тя е изградена от конструктивни форномически предмети, в т.ч. и от конструктивни форномически ингредиенти, които са адаптационна конкретизация съответно на фундаменталните предмети и
фундаменталните ингредиенти).
В своята общност фундаменталната форномика и конструктивната форномика образуват форномиката в нейната цялост.
ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ* (ingrediental
subnomic generativity) (*) – първичен ингредиентен субномически критерий
(вж. субномическа ингредиентност), според който субномическите предмети
(в т.ч. и субномическите обекти, субномическите системи и субномическите ингредиенти) се класифицират според мястото, което заемат във взаимоотношението между частта (наречена образувател) и цялото (наречено образувание или още генерат) във субномиката (вж. част и цяло в икономиката).
Частен случай на ингредиентната субномическа генеративност е ингредиентната икономическа генеративност.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа генеративност към понятието за субномически генерпредмет поражда следните негови
разновидности [т.е. според първичната ингредиентна субномическа генеративност* (primary ingrediental subnomic generativity)]:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) генерооитен субномически предмет* (generooitic subnomic thing)
[същото като субномически генерпредмет* (subnomic generthing) и като субномически генерооит* (subnomic generooite)] [в т.ч. генерооитен субномически обект* (generooitic subnomic object), генерооитна субномическа система* (generooitic subnomic system), генерооитен субномически ингредиент* (generooitic subnomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за разновидностите на субномическия предмет от гледна точка на ингредиентната субномическа генеративност (т.е. общо понятие за генероинтния субномически предмет и генероатния субномически предмет); той показва наличието на субномическа генеративност; субномически предмет, конституиран в генерсубномиката;
(2) генероинтен субномически предмет* (generointic subnomic thing)
[същото като субномически генеропредмет* (subnomic generothing) и като
субномически генероинт* (subnomic generoint)] [в т.ч. генероинтен субномически обект* (generointic subnomic object), генероинтна субномическа система* (generointic subnomic system), генероинтен субномически ингредиент* (generointic subnomic ingredient) и т.н.] – общо понятие за генероeнтния
субномически предмет и генероитния субномически предмет; той показва наличието на субномическа генероинтност (последното същото като субномическа образувателност); субномически предмет, конституиран в генеросубномиката;
(3) генероентен субномически предмет* (generoentic subnomic thing)
[същото като субномически генерепредмет* (subnomic generething), като субномически генероент* (subnomic generoent) и като субномически обазувател] [в т.ч. генероентен субномически обект* (generoentic subnomic object),
генероентна субномическа система* (generoentic subnomic system), генероентен субномически ингредиент* (generoentic subnomic ingredient) и т.н.] –
субномически предмет, който е съставна част, страна, момент, компонент,
елемент и т.н. на друг субномически предмет, наречен генероитен субномически предмет; той показва наличието на субномическа генероентност; субномически предмет, конституиран в генересубномиката;
(4) генероитен субномически предмет* (generoitic subnomic thing) [същото като субномически генерипредмет* (subnomic generithing), като субномически генероит* (subnomic generoite) и като субномическо обазувание или
субномически генерат] [в т.ч. генероитен субномически обект* (generoitic
subnomic object), генероитна субномическа система* (generoitic subnomic
system), генероитен субномически ингредиент* (generoitic subnomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ingredient) и т.н.] – субномически предмет, който е субномическо обраувание
съставено от части, страни, момени, компоненти, елементи и т.н., наречени
генероентни субномически предмети; той показва наличието на субномическа
генероитност; субномически предмет, конституиран в генерисубномиката;
(5) генероатен субномически предмет* (generoatic subnomic thing) [същото като субномически генерапредмет* (subnomic generathing) и като субномически генероат* (subnomic generoat)] [в т.ч. генероатен субномически
обект* (generoatic subnomic object), генероатна субномическа система*
(generoatic subnomic system), генероатен субномически ингредиент* (generoatic subnomic ingredient) и т.н.] – субномически предмет, който е множеството от генероентни субномически предмети, образуващи даден генероитен
субномически предмет; той показва наличието на субономическа генероатност; субномически предмет, конституиран в генерасубномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната субномическа генеративност към понятието за генерсубномика поражда следните негови разновидности [т.е. според органическата ингредиентна субномическа генеративост* (organic ingrediental subnomic generativity)]:
(1) генерсубномика* (genersubnomy) (съкратено от и същото като генерооитна субномика – generooitic subnomy) – общо понятие за разновидностите
на субномиката от гледна точка на ингредиентната субномическа генеративност; субномика, съставена от генерооитни субномически предмети;
(2) генеросубномика* (generosubnomy) (съкратено от и същото като генероинтна субномика – generointic subnomy) – общо понятие за генересубномика и генерисубномика; субномика, съставена от генероинтни субномически
предмети;
(3) генересубномика* (generesubnomy) (съкратено от и същото като генероентна субномика – generoentic subnomy) – субномика, съставена от генероентни субномически предмети;
(4) генерисубномика* (generisubnomy) (съкратено от и същото като генероитна субномика – generoitic subnomy) – субномика, съставена от генероитни субномически предмети;
(5) генерасубномика* (generasubnomy) (съкратено от и същото като генероатна субномика – generoatic subnomy) – субномика, съставена от генероатни субномически предмети.
ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ГЕНЕРДИЗЮНКТИВНОСТ*
(ingrediental subnomic generdisjunctivity) [същото като ингредиентна субноми49
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа генеративностна дизюнктивност и съкратено от ингредиентна субномическа генеративност (генеративност – същото като образувателност) и
ингредиентна субномическа дизюнктивност) (дизюнктивност – същото като
събирателна обединеност)] (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа генеративност и ингредиентна субномическа дизюнктивност и по този начин разграничава съвместно (1) субномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между частта и цялото (вж. част и цяло в икономиката) и (2) субномическите предмети според
начина, по който се обединяват в прехода от частното към общото, и според
ролята, която в зависимост от това имат във функционирането на субномиката.
Частен случай на ингредиентната субномическа генердизюнктивност е ингредиентната икономическа генердизюнктивност.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа генердизюнктивност към понятието за субномически генердизюнктпредмет* (subnomic
generdisjuncthing) (съкратено от генеративностен дизюнктивностен субномически предмет – generativitical disjunctivitical subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа генердизюнктивност* (primary
ingrediental subnomic generdisjunctivity), която е комбинация от първичната
ингредиентна субномическа генеративност* (primary ingrediental subnomic
generativity) и първичната ингредиентна субномическа дизюнктивност*
(primary ingrediental subnomic disjunctivity)]. От своя страна органическото
прилагане на ингредиентната субномическа генердизюнктивност към понятието за генердизюнктсубномика* (generdisjunctsubnomy) (съкратено от генеративностна дизюнктивностна субномика – generativitical disjunctivitical
subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа генердизюнктивност* (organic ingrediental subnomic generdisjunctivity), която е комбинация от органическата ингредиентна субномическа генеративност* (organic
ingrediental subnomic generativity) и органическата ингредиентна субномическа дизюнктивност* (organic ingrediental subnomic disjunctivity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия генердизюнктпредмет според
първичната ингредиентна субномическа генердизюнктивност

Първична ингредиентна субномическа дизюнктивност

Първична
ингредиентна
субномическа
генердизюнктивност
(субномически
генердизюнктпредмет)

Първична ингредиентна субномическа
генеративност
Субномически
генерпредмет

Субномически
генеропредмет

Субномически
генерепредмет

Субномически
генерипредмет

Субномически
генерапредмет

Субномически
дизюнктпредмет

Субномически
генердизюнктпредмет
(дизпредмет;
дизюнктоит)

Субномически
генеродизюнктпредмет
(дизопредмет;
дизюнктинт)

Субномически
генередизюнктпредмет
(дизепредмет;
дизюнктент)

Субномически
генеридизюнктпредмет
(дизипредмет;
дизюнктит)

Субномически
генерадизюнктпредмет
(дизапредмет;
дизюнктат)

Субномически
холистпредмет

Субномически
генерхолистпредмет
(холитпредмет;
холистоит)

Субномически
генерохолистпредмет
(холитопредмет;
холистинт)

Субномически
генерехолистпредмет
(холитепредмет;
холистент)

Субномически
генерихолистпредмет
(холитипредмет;
холистит)

Субномически
генерахолистпредмет
(холитапредмет;
холистат)

Субномически
генероинститпредмет
(инстопредмет;
институинт)

Субномически
генереинститпредмет
(инстепредмет;
институент;
институиращ
предмет)

Субномически
генериинститпредмет
(инстипредмет;
институит;
институиран
предмет)

Субномически
генераинститпредмет
(инстапредмет;
институат)

Субномически
инститпредмет

Субномически
генеринститпредмет
(инстпредмет;
институоит)

51

1680

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

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

Субномически
органитпредмет

Субномически
генерорганитпредмет
(оргпредмет;
органооит)

Субномически
конститпредмет

Субномически
генерконститпредмет
(констпредмет;
конституоит)

Субномически
имхолистпредмет

Субномически
генеримхолистпредмет
(имхолитпредмет;
имхолистоит)

Субномически
генероорганитпредмет
(оргопредмет;
органоинт)

Субномически
генереорганитпредмет
(оргепредмет;
органоент;
организиращ
предмет)

Субномически
генериорганитпредмет
(оргипредмет;
органоит;
организиран
предмет;
органически
предмет)

Субномически
генераорганитпредмет
(оргапредмет;
органоат)

Субномически
генероконститпредмет
(констопредмет;
конституинт)

Субномически
генереконститпредмет
(констепредмет;
конституент;
конституиращ
предмет)

Субномически
генериконститпредмет
(констипредмет;
конституит;
конституиран
предмет)

Субномически
генераконститпредмет
(констапредмет;
конституат)

СубноСубноСубноСубномически
мически
мически
мически
генерогенерегенеригенераимхолист- имхолист- имхолист- имхолистпредмет
предмет
предмет
предмет
(имхолито- (имхолите- (имхолити- (имхолитапредмет;
предмет;
предмет;
предмет;
имхолисимхолисимхолисимхолистинт)
тент)
тит)
тат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на генердизюнктсубномика според органическата
ингредиентна субномическа генердизюнктивност

Органическа ингредиентна субномическа дизюнктивност

Органическа
ингредиентна
субномическа
генердизюнктивност
(генердизюнктсубномика)

Органическа ингредиентна субномическа
генеративност
Генерсубномика

Генеросубномика

Генересубномика

Генерисубномика

Генерасубномика

Дизюнктсубномика

Генердизюнктсубномика
(дизсубномика)

Генеродизюнктсубномика
(дизосубномика)

Генередизюнктсубномика
(дизесубномика)

Генеридизюнктсубномика
(дизисубномика)

Генерадизюнктсубномика
(дизасубномика)

Холистсубномика

Генерхолистсубномика
(холитсубномика)

Генерохолистсубномика
(холитосубномика)

Генерехолистсубномика
(холитесубномика)

Генерихолистсубномика
(холитисубномика)

Генерахолистсубномика
(холитасубномика)

Инститсубномика

Генеринститсубномика
(инстсубномика)

Генероинститсубномика
(инстосубномика)

Генереинститсубномика
(инстесубномика)

Генериинститсубномика
(инстисубномика)

Генераинститсубномика
(инстасубномика)

Органитсубномика

Генерорганитсубномика
(оргсубномика)

Генероорганитсубномика
(оргосубномика)

Генереорганитсубномика
(оргесубномика)

Генериорганитсубномика
(оргисубномика)

Генераорганитсубномика
(оргасубномика)
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Конститсубномика

Генерконститсубномика
(констсубномика)

Имхолистсубномика

Генеримхолистсубномика
(имхолитсубномика)

Генероконститсубномика
(констосубномика)

Генереконститсубномика
(констесубномика)

Генериконститсубномика
(констисубномика)

Генераконститсубномика
(констасубномика)

ГенероГенереГенериГенераимхолист- имхолист- имхолист- имхолистсубносубносубносубномика
мика
мика
мика
(имхолито- (имхолите- (имхолити- (имхолитасубносубносубносубномика)
мика)
мика)
мика)

ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ДИЗЮНКТИВНОСТ* (ingrediental
subnomic disjunctivity) (*) – първичен ингредиентен субномически критерий
(вж. субномическа ингредиентност), според който субномическите предмети
(в т.ч. и субномическите обекти, субномическите системи и субномическите ингредиенти) се класифицират според начина, по който те се обединяват в прехода от частното към общото, и според ролята, която в зависимост от
това имат във функционирането на субномиката. Частен случай на ингредиентната субномическа дизюнктивност е ингредиентната икономическа дизюнктивност.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа дизюнктивност към понятието за субномически дизюнктпредмет поражда следните негови разновидности [т.е. според първичната ингредиентна субномическа
дизюнктивност* (primary ingrediental subnomic disjunctivity)]:
(1) дюзинктивностен субномически предмет* (disjunctivitical subnomic
thing) [същото като субномически дизюнктпредмет* (subnomic disjunctthing)
и като субномически дюзинктит* (subnomic disjunctite)] [в т.ч. дюзинктивностен субномически обект* (disjunctivitical subnomic object), дюзинктивностна субномическа система* (disjunctivitical subnomic system), дюзинктивностен субномически ингредиент* (disjunctivitical subnomic ingredient) и
т.н.] – общо понятие за разновидностите на субномическия предмет от гледна
точка на ингредиентната субномическа дизюнктивност (т.е. общо понятие за
холистичностния субномически предмет и имхолистичностния субномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмет); той показва наличието на субномическа дизюнктивност; субномически предмет, конституиран в дизюнктсубномиката;
(2) цялостностен /холистичностен/ субномически предмет* (wholeness subnomic thing) [същото като субномически холистпредмет* (subnomic
wholestthing) и като субномически холистит* (subnomic wholestite)] [в т.ч.
цялостностен /холистичностен/ субномически обект* (wholeness subnomic
object), цялостностна /холистичностна/ субномическа система* (wholeness subnomic system), цялостностен /холистичностен/ субномически ингредиент* (wholeness subnomic ingredient) и т.н.] – субномически предмет, който показва начина, по който цялостностните субномически предмети (притежаващи свойството на цялостност, на емерджентност) се образуват в прехода
от частното към общото (вж. цялостност на икономическата система); общо
понятие за институционалностния субномически предмет, организационностния субномически предмет и конституционностния субномически предмет;
субномически предмет, конституиран в холистсубномиката;
(3) институционалностен субномически предмет* (institutionalitic
subnomic thing) [същото като субномически инститпредмет* (subnomic
institthing) и като субномически инститит* (subnomic institite)] [в т.ч. институционалностен субномически обект* (institutionalitic subnomic object),
институционалностна субномическа система* (institutionalitic subnomic
system), институционалностен субномически ингредиент* (institutionalitic
subnomic ingredient) и т.н.] – субномически предмет, който показва начина, по
който субномическата институция (която е цялостностен субномически предмет и представлява система от основни субномически правила) се образува в
прехода от частното към общото; субномически предмет, конституиран в инститсубномиката;
(4) организационалностен субномически предмет* (organizationalitic
subnomic thing) [същото като субномически органитпредмет* (subnomic organitthing) и като субномически органит* (subnomic organite)] [в т.ч. организационалностен субномически обект* (organizationalitic subnomic object), организационалностна субномическа система* (organizationalitic subnomic
system), организационалностен субномически ингредиент* (organizationalitic
subnomic ingredient) и т.н.] – субномически предмет, който показва начина, по
който субномическата организация (която е цялостностен субномически предмет и представлява система от основни субномически закономерности) се образува в прехода от частното към общото (като субномическата организация се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разглежда като съчетание на икономическа институция и икономическа конституция); субномически предмет, конституиран в органитсубномиката;
(5) конституционалностен субномически предмет* (constitutionalitic
subnomic thing) [същото като субномически конститпредмет* (subnomic
constitthing) и като субномически конститит* (subnomic constitite)] [в т.ч.
конституционалностен субномически обект* (constitutionalitic subnomic
object), конституционалностна субномическа система* (constitutionalitic
subnomic system), конституционалностен субномически ингредиент* (constitutionalitic subnomic ingredient) и т.н.] – субномически предмет, който показва начина, по който субномическата конституция (която е цялостностен субномически предмет и представлява система от основни субномически зависимости) се образува в прехода от частното към общото; субномически предмет,
конституиран в конститсубномиката;
(6) нецялостностен /нехолистичностен/ субномически предмет* (imwholeness subnomic thing) [същото като субномически имхолистпредмет*
(subnomic imwholestthing) и като субномически имхолистит* (subnomic imwholestite)] [в т.ч. нецялостностен /нехолистичностен/ субномически
обект* (imwholeness subnomic object), нецялостностна /нехолистичностна/
субномическа система* (imwholeness subnomic system), нецялостностен
/холистичностен/ несубномически ингредиент* (imwholeness subnomic
ingredient) и т.н.] – субномически предмет, който показва начина, по който нецялостностните субномически предмети (не притежаващи свойството на цялостност, на емерджентност; т.е. представляващи обикновена съвкупност от
своите части) се образуват в прехода от частното към общото (вж. цялостност
на икономическата система); субномически предмет, конституиран в имхолистсубномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната субномическа дизюнктивност към понятието за дизюнктсубномика поражда следните негови разновидности [т.е. според органическата ингредиентна субномическа дизюнктивност* (organic ingrediental subnomic disjunctivity)]:
(1) дизюнктсубномика* (disjunctsubnomy) (съкратено от и същото като
дюзинктивностна субномика – disjunctivitical subnomy) – общо понятие за
разновидностите на субномиката от гледна точка на ингредиентната субномическа дизюнктивност; субномика, съставена от дизюнктивностни субномически предмети;
(2) холистсубномика* (wholestsubnomy) (съкратено от и същото като холистичностна /цялостностна/ субномика – wholeness subnomy) – общо по56
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нятие за инститсубномика, органитсубномика и конститсубномика; субномика, съставена от холистичностни /цялостностни/ субномически предмети;
(3) инститсубномика* (institsubnomy) (съкратено от и същото като институционалностна субномика – institutionalitic subnomy) – субномика, съставена от институционалностни субномически предмети;
(4) органитсубномика* (organitsubnomy) (съкратено от и същото като организационалностна субномика – organizationalitic subnomy) – субномика,
съставена от организационалностни субномически предмети;
(5) конститсубномика* (constitsubnomy) (съкратено от и същото като
конституционалностна субномика – constitutionalitic subnomy) – субномика, съставена от конституционалностни субномически предмети;
(6) имхолистсубномика* (imwholestsubnomy) (съкратено от и същото като имхолистичностна /нецялостностна/ субномика – imwholeness
subnomy) – субномика, съставена от имхолистичностни /нецялостностни/ субномически предмети.
ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
ДИППРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental subnomic deeppriority) (същото като ингредиентна субномическа
дълбочинна приоритетност и съкратено от ингредиентна субномическа
дълбочина и ингредиентна субномическа приоритетност) (*) – вторичен
ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа дълбочина и
ингредиентна субномическа приоритетност и по този начин разграничава
съвместно (1) субномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на субномиката и на
нейните разновидности (което е разположение в дълбочина) и (2) степените
на приоритетност на субномическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от субномическия субект. Частен случай на ингредиентната субномическа дипприоритетност е ингредиентната икономическа
дипприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа дипприоритетност към понятието за субномически дипприопредмет* (subnomic deeppriothing) (съкратено от дълбочинен приоритетностен субномически предмет – deepness prioritical subnomic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
субномическа
дипприоритетност*
(primary
ingrediental
subnomic
deeppriority), която е комбинация от първичната ингредиентна субномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дълбочина* (primary ingrediental subnomic deepness) и първичната ингредиентна субномическа приоритетност* (primary ingrediental subnomic
priority)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа дипприоритетност към понятието за дипприосубномика* (deeppriosubnomy) (съкратено от дълбочинна приоритетностна субномика –
deepness prioritical subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа дипприоритетност* (organic ingrediental subnomic deeppriority), която е
комбинация от органическата ингредиентна субномическа дълбочина*
(organic ingrediental subnomic deepness) и органическата ингредиентна субномическа приоритетност* (organic ingrediental subnomic priority)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия дипприопредмет според
първичната ингредиентна субномическа дипприоритетност

Първична ингредиентна субномическа
дълбочина

Първична
ингредиентна
субномическа
дипприоритетност
(субномически
дипприопредмет)

Първична ингредиентна
субномическа приоритетност
Субномически
приопредмет

Субномически
типопредмет

Субномически
копредмет

Субномически
диппредмет

Субномически
дипприопредмет

Субномически
диптипопредмет

Субномически
дипкопредмет

Субномически
инспредмет

Субномически
инсприопредмет

Субномически
инстипопредмет

Субномически
инскопредмет

Субномически
специпредмет

Субномически
специприопредмет

Субномически
специтипопредмет

Субномически
специкопредмет

Субномически
аутспредмет

Субномически
аутсприопредмет

Субномически
аутстипопредмет

Субномически
аутскопредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипприосубномиката според органическата
ингредиентна субномическа дипприоритетност

Органическа
ингредиентна
субномическа
дълбочина

Органическа
ингредиентна
субномическа
дипприоритетност
(дипприосубномика)

Органическа ингредиентна
субномическа приоритетност

Приосубномика

Типосубномика

Косубномика

Дипсубномика

Дипприосубномика

Диптипосубномика

Дипкосубномика

Инссубномика

Инсприосубномика

Инстипосубномика

Инскосубномика

Специсубномика

Специприосубномика

Специтипосубномика

Специкосубномика

Аутссубномика

Аутсприосубномика

Аутстипосубномика

Аутскосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
ДИПРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental subnomic deepresolventness) (същото като ингредиентна субномическа дълбочинна разрешителност и съкратено от ингредиентна субномическа дълбочина и ингредиентна разрешаваща субномическа способност)
(*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа
дълбочина и ингредиентна разрешаваща субномическа способност и по този
начин разграничава съвместно (1) субномическите предмети според мястото,
което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на
субномиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина) и (2) степените на подробност в структурирането на субномическите предмети и на техните разновидности. Частен случай на ингредиентната субномическа дипразрешителност е ингредиентната икономическа дипразрешителност.
Първичното
прилагане
на
ингредиентната
субномическа
дипразрешителност към понятието за субномически дипрезопредмет*
(subnomic
deepresothing)
(съкратено
от
дълбочинен
разрешаващ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------deepresothing) (съкратено от дълбочинен разрешаващ субномически предмет
– deepness resolving subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа дипразрешителност* (primary ingrediental subnomic deepresolventness),
която е комбинация от първичната ингредиентна субномическа дълбочина*
(primary ingrediental subnomic deepness) и първичната ингредиентна разрешаваща субномическа способност* (primary ingrediental resolving subnomic
power)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа дипразрешителност към понятието за дипрезосубномика*
(deepresosubnomy) (съкратено от дълбочинна разрешаваща субномика –
deepness resolving subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа дипразрешителност* (organic ingrediental subnomic deepresolventness), която е комбинация от органическата ингредиентна субномическа дълбочина*
(organic ingrediental subnomic deepness) и органическата ингредиентна разрешаваща субномическа способност* (organic ingrediental resolving subnomic
power)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия дипрезопредмет според
първичната ингредиентна субномическа дипразрешителност

Първична ингредиентна субномическа
дълбочина

Първична
ингредиентна
субномическа
дипразрешителност
(субномически
дипрезопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща субномическа способност

Субномически
резопредмет

Субномически
тенпредмет

Субномически
ексопредмет

Субномически
диппредмет

Субномически
дипрезопредмет

Субномически
диптенпредмет

Субномически
дипексопредмет

Субномически
инспредмет

Субномически
инсрезопредмет

Субномически
инстенпредмет

Субномически
инсексопредмет

Субномически
специпредмет

Субномически
специрезопредмет

Субномически
специтенпредмет

Субномически
специексопредмет

Субномически
аутспредмет

Субномически
аутсрезопредмет

Субномически
аутстенпредмет

Субномически
аутсексопредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипрезосубномиката според органическата
ингредиентна субномическа дипразрешителност

Органическа
ингредиентна
субномическа
дълбочина

Органическа
ингредиентна
субномическа
дипразрешителност
(дипрезосубномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща субномическа способност

Резосубномика

Тенсубномика

Ексосубномика

Дипсубномика

Дипрезосубномика

Диптенсубномика

Дипексосубномика

Инссубномика

Инсрезосубномика

Инстенсубномика

Инсексосубномика

Специсубномика

Специрезосубномика

Специтенсубномика

Специексосубномика

Аутссубномика

Аутсрезосубномика

Аутстенсубномика

Аутсексосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
ДИПЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental subnomic deepsensitivity) (същото като ингредиентна субномическа дълбочинна чувствителност и съкратено от ингредиентна субномическа дълбочина и ингредиентна структурна субномическа чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо
произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа дълбочина и ингредиентна структурна субномическа чувствителност и по
този начин разграничава съвместно (1) субномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната
страна на субномиката и на нейните разновидности (което е разположение в
дълбочина) и (2)степените на структурната чувствителност на субномическите
предмети към външните въздействия. Частен случай на ингредиентната
субномическа дипчувствителност е ингредиентната икономическа дипчувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа дипчувствителност към понятието за субномически дипсенсипредмет* (subnomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------deepsensithing) (съкратено от дълбочинен сенситивностен субномически
предмет – deepness sensitivitical subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е.разновидности според първичната ингредиентна субномическа дипчувствителност* (primary ingrediental subnomic
deepsensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна субномическа дълбочина* (primary ingrediental subnomic deepness) и първичната ингредиентна
структурна субномическа чувствителност* (primary
ingrediental structural subnomic sensitivity)]. От своя страна органическото
прилагане на ингредиентната субномическа дипчувствителност към понятието за дипсенсисубномика* (deepsensisubnomy) (съкратено от дълбочинна
сенситивностна субномика – deepness sensitivitical subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа дипчувствителност* (organic ingrediental
subnomic deepsensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна субномическа дълбочина* (organic ingrediental subnomic deepness) и органическата ингредиентна структурна субномическа чувствителност*
(organic ingrediental structural subnomic sensitivity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия дипсенсипредмет според
първичната ингредиентна субномическа дипчувствителност

Първична ингредиентна субномическа
дълбочина

Първична
ингредиентна
субномическа
дипчувствителност
(субномически
дипсенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
субномическа чувствителност

Субномически
сенсипредмет

Субномически
фундпредмет

Субномически
конструпредмет

Субномически
диппредмет

Субномически
дипсенсипредмет

Субномически
дипфундпредмет

Субномически
дипконструпредмет

Субномически
инспредмет

Субномически
инссенсипредмет

Субномически
инсфундпредмет

Субномически
инсконструпредмет

Субномически
специпредмет

Субномически
специсенсипредмет

Субномически
специфундпредмет

Субномически
специконструпредмет

Субномически
аутспредмет

Субномически
аутссенсипредмет

Субномически
аутсфундпредмет

Субномически
аутсконструпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипсенсисубномиката според органическата
ингредиентна субномическа дипчувствителност

Органическа
ингредиентна
субномическа
дълбочина

Органическа
ингредиентна
субномическа
дипчувствителност
(дипсенсисубномика)

Органическа ингредиентна структурна
субномическа чувствителност

Сенсисубномика

Фундсубномика

Конструсубномика

Дипсубномика

Дипсенсисубномика

Дипфундсубномика

Дипконструсубномика

Инссубномика

Инссенсисубномика

Инсфундсубномика

Инсконструсубномика

Специсубномика

Специсенсисубномика

Специфундсубномика

Специконструсубномика

Аутссубномика

Аутссенсисубномика

Аутсфундсубномика

Аутсконструсубномика

ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ДЪЛБОЧИНА* (ingrediental
subnomic deepness) (*) – първичен ингредиентен субномически критерий, който разграничава субномическите предмети (в т.ч. и субномическите обекти, субномическите системи и субномическите ингредиенти) според мястото, което те заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната
страна на субномиката и на нейните разновидности (което е разположение в
дълбочина). Той е една от разновидностите на ингредиентното субномическо
разположение. Ингредиентната икономическа дълбочина е частен случай на
ингредиентната субномическа дълбочина.
Органическото прилагане на ингредиентната субномическа дълбочина
към понятието за дипсубномика поражда следните негови разновидности [т.е.
разновидности според органическата ингредиентна субномическа дълбочина* (organic ingrediental subnomic deepness)]:
(1) дипсубномика* (deepsubnomy) [съкратено от и същото като дълбочинна субномика* (deepness subnomy)] – общо понятие за разновидностите на
дипсубномиката от гледна точка на ингредиентното субномическа дълбочина;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) инссубномика* (inssubnomy) [същото като инсайдерна /вътрешна/
субномика* (inside subnomy)] – диалектическо понятие за дипсубномика, която е вътрешната страна (дълбочинната страна) на дадена обособена субномика
(на дадена субномическа система) и която въздейства върху околната (външната) среда опосрествано чрез своята външна страна (респ. чрез външната
страна на обособената субномика, на обособената система); значими нейни
разновидности са субномическата същност, субномическото съдържание и
субномическата субстранция;
(3) специсубномика* (specisubnomy) [същото като специална /особена/
субномика* (special subnomy)] – диалектическо понятие за дипсубномика, която е особената страна (преобразуваща страна) на дадена обособена субномика
(на дадена субномическа система) и която взаимодейства с вътрешната и
външната страна на системата (с инссубномиката и с аутссубномиката); тя се
състои от отделни компоненти на двете страни, между които има взаимодействие и взаимно проникване и съдейства за транссубмирането на инссубномиката в аутссубномика;
(4) аутссубномика* (outssubnomy) [същото като аутсайдерна /въшна/
субномика* (outside subnomy)] – диалектическо понятие за дипсубномика, която е външната страна (повърхностната страна) на дадена обособена субномика (на дадена субномическа система) и която въздейства върху околната
(външната) среда непосредствено; значими нейни разновидности са субномическото явление, субномическата субма и субномическата суперстанта.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа дълбочина към
понятието за субномически диппредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа дълбочина* (primary ingrediental subnomic deepness)]:
(1) субномически диппредмет* (subnomic deepthing) [съкратено от и същото като дълбочинен субномически предмет* (deepness subnomic thing)] –
общо понятие за разновидностите на субномическия диппредмет от гледна
точка на ингредиентната субномическа дълбочина;
(2) субномически инспредмет* (subnomic insthing) [съкратено от и същото като инсайдерен /вътрешен/ субномически предмет* (inside subnomic
thing)] – субномически предмет, конституиран в инссубномиката;
(3) субномически специпредмет* (subnomic specithing) [съкратено от и
същото като специален /особен/ субномически предмет* (special subnomic
thing)] – субномически предмет, конституиран в специсубномиката;

67

1696

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(4) субномически аутспредмет* (subnomic outsthing) [съкратено от и същото като аутсайдерен /външен/ субномически предмет* (outside subnomic
thing)] – субномически предмет, конституиран в аутссубномиката.
ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ЗРЯЛОСТ* (ingrediental subnomic
ripeness) (*) – първичен ингредиентен субномически критерий, който според
степента на зрялост на субномиката [и на нейните разновидности (както и на
субномическите предмети и на техните разновидности)] разграничава (вж. периоди и етапи на субномиката) следните нейни части (и едновременно с това
разновидности):
(1) неразвита част (или още примитивна част) на субномиката (като общо
понятие на нейните производни и разновидности), наречена субприномика
(subprinomy) [съкратено от и същото като примитивна субномика* (primitive
subnomy) – тя съдържа само задължителните за нейната определеност фази
на възпроизводството, без да включва следващи, по-висши възпроизводствени
фази (които по-висши фази от своя страна формират развитата част на субномиката);
(2) развита част на субномиката (като общо понятие на нейните производни и разновидности), наречена субдевеномика (subdevenomy) [съкратено от
и същото като развита субномика* (developed subnomy) – тя съдържа само
по-висшите възпроизводствени фази, стоящи след и извън задължителните за
нейната определеност фази на възпроизводството (които задължителни фази
от своя страна формират примитивната част на субномиката).
Общото понятие за субприномиката и субдевеномиката е рисубномиката* (risubnomy) [съкратено от и същото като зрелостна субномика* (ripeness
subnomy). Обединението на субприномиката и субдевеномиката образува субномиката в нейната цялост. Конституирането на понятията за рисубномика,
субприномика и субдевеномика е резултат от органическото прилагане на
ингредиентната субномическа зрялост [т.е. според органическата ингредиентна субномическа зрялост* (organic ingrediental subnomic ripeness)].
На горната класификация, изведна въз основа на ингредиентната субномическа зрялост, отговаря съответна класификация, получена в резултат на
нейното първично прилагане към понятието за рисубномически предмет [т.е.
според първичната ингредиентна субномическа зрялост* (primary
ingrediental subnomic ripeness)]:
(1) Рисубномически предмет* (risubnomic thing) – общо понятие за субприномически предмет и субдевеномически предмет;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) Субприномически предмет* (subprinomic thing) – субномически
предмет, конституиран в условията на субприномиката;
(2) Субдевеномически предмет* (subdevenomic thing) – субномически
предмет, конституиран в условията на субдевеномиката.
В резултат на прилагането на критерия на ингредиентна субномическа
зрялост всеки период на субномическото развитие, който представлява и период на общественото развитие (вж. и ингредиентна субномическа историчност) също се раздела на две части (на два интервала), следващи една след
друга във времето: (1) примитивна част или неразвита част (която е етап на
общественото развитие и общото понятие за която е посочената по горе субприномика) – тя (или етапът) протича от началото на дадения период до времето, когато започва следващият период; (2) развита част (общото понятие за която се означава с посочената по-горе субдевеномика) – тя протича от края на
примитивната част и приключва в края на дадения период.
Етапите на субномическото развитие (наричани още етапи на субномиката), които са и етапи на общественото развитие и които са неразвити части на
периодите на общественото развитие, аналогично на тези периоди, също започват (възникват) един след друг във времето, но за разлика от периодите
не са включени един в друг. Затова в своята общност те представляват изключваща икономическа последователност* (exclusive economic sequence).
Съобразно с критерия на ингредиентната субномическа историчност
[проявяващ се тук като ингредиентна субприномическа историчност*
(ingrediental subprinomic historicity)] етапите субномическото развитие или още
етапите на общественото развитие [вече в качеството си на разновидности на
хистосубприномиката, т.е. според органическото прилагане на този критерий
или още според органическата ингредиентна субномическа историчност*
(organic ingrediental subnomic historicity), проявяваща се тук като органическа
ингредиентна субприномическа историчност* (organic ingrediental
subprinomic historicity)] са следните:
(1) хистосубприномика* (histosubprinomy) [съкратено от и същото като
историческа субприномика* (historic subprinomy), както и същото като историческа примитивна субномика* (historic primitive subnomy)] – общо понятие
за разновидностите на хистосубприномиката от гледна точка на ингредиентната субномическа историчност;
(2) субприномика* (subprinomy) [съкратено от и същото като субномическа приномика* (subnomic prinomy)] – тя е общо понятие за консуприноми-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ката, проприномиката, икоприномиката, експриномиката и фиприномиката като етапи на общественото развитие;
(3) консуприномика* (consuprinomy) [съкратено от и същото като консуномическа субприномика* (consunomic subnomy)] – етап на общественото
развитие, в който обезателно участва потреблението като фаза на възпроизводството;
(4) проприномика* (proprinomy) [съкратено от и същото като прономическа субприномика* (pronomic subprinomy)] – етап на общественото развитие, в който обезателно участва производството като фаза на възпроизводството;
(5) икоприномика (ecoprinomy) [същото като и съкратено от икономическа субприномика* (ecnomic subprinomy)] – етап на общественото развитие, в
който обезателно участва разпределението (на дохода) като фаза на възпроизводството;
(6) експриномика* (exprinomy) [същото като пазарна икоприномика*
(market ecoprinomy) и ексномическа субприномика* (exnomic subprinomy);
съкратено от и същото като разменна приномика* (exchange prinomy)] – етап
на общественото развитие, в който обезателно участва размяната като фаза на
възпроизводството;
(7) фиприномика* (fiprinomy) [същото като финансова пазарна икоприномика* (financial market ecoprinomy) и финомическа субприномика*
(finomic subprinomy); съкратено от и същото като финансова разменна приномика* (financial exchange prinomy)] – етап на общественото развитие, в който обезателно участва финансовата размяна като фаза на възпроизводството.
На тази класификация отговаря следната класификация на хистосубприномическия предмет [т.е. според първичното прилагане на критерия на ингредиентната субномическа историчност или още според първичната ингредиентна субномическа историчност* (primary ingrediental subnomic
historicity), проявяваща се тук като първична ингредиентна субприномическа
историчност* (primary ingrediental subprinomic historicity)]:
(1) хистосубприномически предмет* (histosubprinomic thing) – общо понятие за всички останали разновидности на разглеждания предмет;
(2) субприномически предмет* (subprinomic thing);
(3) консуприномически предмет* (consuprinomic thing);
(4) проприномически предмет* (proprinomic thing);
(5) икоприномически предмет (ecoprinomic thing);
(6) експриномически предмет* (exprinomic thing);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(7) фиприномически предмет* (fiprinomic thing).
Съобразно с органическото прилагане на критерия на ингредиентната
субномическа историчност [проявяващ се тук като ингредиентна субдевеномическа историчност* (ingrediental subdevenomic historicity)] развитите части
на периодите на субномическото развитие (вече в качеството си на разновидности на хистосубдевеномиката) [т.е. според органическата ингредиентна субномическа историчност* (organic ingrediental subnomic historicity),
проявяваща се тук като органическа ингредиентна субдевеномическа историчност* (organic ingrediental subdevenomic historicity)] са следните:
(1) хистосубдевеномика* (histosubdevenomy) [съкратено от и същото като
историческа субдевеномика* (historic subdevenomy), както и същото като историческа развита субномика* (historic developing subnomy)] – общо понятие
за разновидностите на хистосубдевеномиката от гледна точка на ингредиентната субномическа историчност;
(2) субдевеномика* (subdevenomy) [съкратено от и същото като субномическа девеномика* (subnomic devenomy)] – тя е общо понятие за консудевеномиката, продевеномиката, икодевеномиката, ексдевеномиката и фидевеномиката като развити части на общественото развитие;
(3) консудевеномика* (consudevenomy) [съкратено от и същото като консуномическа субдевеномика* (consunomic subnomy)] – развита част на общественото развитие, в който обезателно участва потреблението като фаза на
възпроизводството;
(4) продевеномика* (prodevenomy) [съкратено от и същото като прономическа субдевеномика* (pronomic subdevenomy)] – развита част на общественото развитие, в който обезателно участва производството като фаза на възпроизводството;
(5) икодевеномика (ecodevenomy) [същото като и съкратено от икономическа субдевеномика* (ecnomic subdevenomy)] – етап на общественото развитие, в който обезателно участва разпределението (на дохода) като фаза на възпроизводството;
(6) ексдевеномика* (exdevenomy) [същото като пазарна икодевеномика*
(market
ecodevenomy)
и
ексномическа
субдевеномика*
(exnomic
subdevenomy); съкратено от и същото като разменна девеномика* (exchange
devenomy)] – развита част на общественото развитие, в който обезателно участва размяната като фаза на възпроизводството;
(7) фидевеномика* (fidevenomy) [същото като финансова пазарна икодевеномика* (financial market ecodevenomy) и финомическа субдевеномика*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(finomic subdevenomy); съкратено от и същото като финансова разменна девеномика* (financial exchange devenomy)] – развита част на общественото развитие, в който обезателно участва финансовата размяна като фаза на възпроизводството.
На тази класификация отговаря следната първичната класификация на
хистосубдевеномическия предмет [т.е. според първичното прилагане на критерия на ингредиентната субномическа историчност или още според първичната ингредиентна субномическа историчност* (primary ingrediental
subnomic historicity), проявяваща се тук като първична ингредиентна субдевеномическа историчност* (primary ingrediental subdevenomic historicity)]:
(1) хистосубдевеномически предмет* (histosubdevenomic thing) – общо
понятие за всички останали разновидности на разглеждания предмет;
(2) субдевеномически предмет* (subdevenomic thing);
(3) консудевеномически предмет* (consudevenomic thing);
(4) продевеномически предмет* (prodevenomic thing);
(5) икодевеномически предмет (ecodevenomic thing);
(6) ексдевеномически предмет* (exdevenomic thing);
(7) фидевеномически предмет* (fidevenomic thing).
ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ИСТОРИЧНОСТ* (ingrediental
subnomic historicity) (*) – първичен ингредиентен субномически критерий,
който разграничава степените (периодите и етапите) на развитието на субномиката (като съставна и решаваща част на форномиката) и на нейните разновидности (както и на субномическите предмети и на техните разновидности) и
по този начин изразява историята на развитието на субномиката, която е история на общественото развитие. Основава се на критерия на възпроизводствения обхват на поддържането.
Органическото прилагане на ингредиентната субномическа историчност към понятието за хистосубномика (същото като хисубномика) поражда
следните нейни разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа историчност* (organic ingrediental subnomic
historicity)]:
(1) хистосубномика* (histosubnomy) [съкратено от и същото като историческа субномика* (historic subnomy)] – общо понятие за разновидностите на
хистосубномиката от гледна точка на ингредиентната субномическа историчност;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) субномика* (subnomy) [същото като поддържаща сфера* (sustaining
sphere) или база; съкратено от и същото като поддържаща номика*
(sustaining nomy)] – тя е общо понятие за консуномиката, прономиката, икономиката, ексномиката и финомиката като субномически периоди на общественото развитие (или още периоди на субномическото развитие); субномическите периоди на общественото развитие се разглеждат като периоди на
общественото развитие въобще;
(3) консуномика* (consunomy) [същото като консуматорство*
(consumptionarity) и като консуномическа субномика* (consunomic subnomy);
съкратено от и същото като консуматорска номика* (consumptionary nomy)] –
субномически период на общественото развитие (или още период на субномическото развитие), в който обезателно участва потреблението като фаза на
възпроизводството;
(4) прономика* (pronomy) [същото като стопанство* (protoeconomy) и като прономическа субномика* (pronomic subnomy); съкратено от и същото като
производствена номика* (production nomy)] – субномически период на общественото развитие (или още период на субномическото развитие), в който
обезателно участва производството като фаза на възпроизводството;
(5) икономика (economy) [същото като икономическа база* (economic
base) и като икономическа субномика* (economic subnomy)] – субномически
период на общественото развитие (или още период на субномическото развитие), в който обезателно участва разпределението (на дохода) като фаза на
възпроизводството;
(6) ексномика* (exnomy) [същото като пазарна икономика* (market
economy), като разменна икономика* (exchange economy) и като ексномическа субномика* (exnomic subnomy); съкратено от и същото като разменна номика* (exchange nomy)] – субномически период на общественото развитие
(или още период на субномическото развитие), в който обезателно участва
размяната като фаза на възпроизводството;
(7) финомика* (finomy) [същото като финансова пазарна икономика*
(financial market economy) и като финомическа субномика* (finomic subnomy);
съкратено от и същото като финансова разменна номика* (financial exchange
nomy)] – субномически период на общественото развитие (или още период на
субномическото развитие), в който обезателно участва финансовата размяна
като фаза на възпроизводството.
В горната последователност посочените субномически периоди (наричани
още периоди на субномиката, които са и още периоди на общественото разви73
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тие) започват (възникват) един след друг през определени интервали във времето, като са включени един във друг. Прономиката е включена в консуномиката; икономиката е включена в прономиката и заедно с нея – в консуномиката; ексномиката е включена в икономиката и заедно с нея – в прономиката и
консуномиката; финомиката е включена в икономиката и заедно с нея – в ексномиката, прономиката и консуномиката. Затова в своята общност те представляват включваща субномическа последователност* (inclusive subnomic
sequence).
На горната класификация отговаря следната класификация на хистосубномическия предмет [т.е. разновидности според първичното прилагане на
критерия на ингредиентната субномическа историчност или още според първичата ингредиентна субномическа историчност* (primary ingrediental
subnomic historicity)]:
(1) хистосубномически предмет* (histosubnomic thing) – общо понятие
за всички останали разновидности на разглеждания предмет;
(2) субномически предмет* (subnomic thing);
(3) консуномически предмет* (consunomic thing);
(4) прономически предмет* (pronomic thing);
(5) икономически предмет (economic thing);
(6) ексномически предмет* (exnomic thing);
(7) финомически предмет* (finomic thing).
В табл. 1 са показани някои по-значими разновидности на хистосубномиката (и на техните производни) [в качеството им на изображения в субномическото пространство* (subnomic space) (вж. икономическо изображение и
икономическо пространство)], като:
(1) хистотингсубномика* (histothingsubnomy) [същото като предметна
хистосубномика* (thing histosubnomy)] – хистосубномика и нейните съставни
части, интерпретирани като пространство от субномически предмети*
(subnomic things) (вж. икономически предмет);
(2) хистообтисубномика* (histoobtisubnomy) [същото като обективна
хистосубномика* (objective histosubnomy)] – хистосубномика и нейните съставни части, интерпретирани като пространство от субномически обекти*
(subnomic objects) (вж. икономически обект);
(3) хистосубтисубномика* (histosubtisubnomy) [същото като субективна
хистосубномика* (subjective histosubnomy)] – хистосубномика и нейните съставни части, интерпретирани като пространство от субномически субтити*
(subnomic subtites);
74

1703

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(4) хистосистсубномика* (histosystsubnomy) [същото като системна
хистосубномика* (systemic histosubnomy)] – хистосубномика и нейните съставни части, интерпретирани като пространство от субномически системи*
(subnomic systems) (вж. икономическа система);
(5) хистоингсубномика* (histoingsubnomy) [същото като ингредиентна
хистосубномика* (ingrediental histosubnomy)] – хистосубномика и нейните
съставни части, интерпретирани като пространство от субномически ингредиенти* (subnomic ingredients) (вж. икономически ингредиенти).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Някои значими разновидности (изображения) на хистосубномиката

Хистосубномика

Хистотингсубномика
(предметна
хистосубномика)

Хистообтисубномика
(обективна
хистосубномика)

Хистосубтисубномика
(субективна
хистосубномика)

Хистосистсубномика
(системна
хистосубномика)

Хистоингсубномика
(ингредиентна
хистосубномика)

Субномика

Тингсубномика
(предметна
субномика)

Обтисубномика
(обективна
субномика)

Субтисубномика
(субективна
субномика)

Систсубномика
(системна
субномика)

Ингсубномика
(ингредиентна
субномика)

Консуномика

Тингконсуномика
(предметна
консуномика)

Обтиконсуномика
(обективна
консуномика)

Субтиконсуномика
(субективна
консуномика)

Систконсуномика
(системна
консуномика)

Ингконсуномика
(ингреиентна
консуномика)

Прономика

Тингпрономика
(предметна
прономика)

Обтипрономика
(обективна
прономика)

Субтипрономика
(субективна
прономика)

Систпрономика
(системна
прономика)

Ингпрономика
(ингредиентна
прономика)

Икономика

Тингикономика
(предметна
икономика)

Обтиикономика
(обективна
икономика)

Субтиикономика
(субективна
икономика)

Систикономика
(системна
икономика)

Ингикономика
(ингредиентна
икономика)

Ексномика

Тингексномика
(предметна
ексномика)

Обтиексномика
(обективна
ексномика)

Субтиексномика
(субективна
ексномика)

Систексномика
(системна
ексномика)

Ингексномика
(ингредиентна
ексномика)

Финомика

Тингфиномика
(предметна
финомика)

Обтифиномика
(обективна
финомика)

Субтифиномика
(субективна
финомика)

Систфиномика
(системна
финомика)

Ингфиномика
(ингредиентна
финомика)

ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
ЛОКАПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental subnomic locapriority) (същото като ингредиентна субномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------локалностна приоритетност и съкратено от ингредиентно субномическо
разположение и ингредиентна субномическа приоритетност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение
(конюнкция) от първичните критерии ингредиентно субномическо разположение и ингредиентна субномическа приоритетност и по този начин разграничава съвместно (1) икономическите предмети според мястото, което заемат във
взаимоотношението между вътрешното и външното пространство на субномиката и на нейните разновидности и (2) степените на приоритетност на субномическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от
субномическия субект. Затова едни от нейните разновидности са ингредиентната субномическа позиприоритетност и ингредиентната субномическа
дипприоритетност. Частен случай на ингредиентната субномическа локаприоритетност е ингредиентната икономическа локаприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа локаприоритетност към понятието за субномически локаприопредмет* (subnomic locapriothing) (съкратено от локален приоритетностен субномически предмет
– local prioritical subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа
локаприоритетност* (primary ingrediental subnomic locapriority), която е
комбинация от първичното ингредиентно субномическо разположение*
(primary ingrediental subnomic location) и първичната ингредиентна субномическа приоритетност* (primary ingrediental subnomic priority)]. Субномическият локаприопредмет е общо понятие за субномическия позиприопредмет и
субномическия дипприопредмет. От своя страна органическото прилагане на
ингредиентната субномическа локаприоритетност към понятието за локаприосубномика* (locapriosubnomy) (съкратено от локална приоритетностна
субномика – local prioritical subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа локаприоритетност* (organic ingrediental subnomic locapriority),
която е комбинация от органическото ингредиентно субномическо разположение* (organic ingrediental subnomic location) и органическата ингредиентна субномическа приоритетност* (organic ingrediental subnomic
priority)]. Локаприосубномиката е общо понятие за позиприосубномиката и
дипприосубномиката.

77

1706

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия локаприопредмет според
първичната ингредиентна субномическа локаприоритетност

Първично ингредиентно субномическо
разположение

Първична
ингредиентна
субномическа
локаприоритетност
(субномически
локаприопредмет)

Първична ингредиентна
субномическа приоритетност

Субномически
приопредмет

Субномически
типопредмет

Субномически
копредмет

Субномически
локапредмет

Субномически
локаприопредмет

Субномически
локатипопредмет

Субномически
локакопредмет

Субномически
интерпредмет

Субномически
интерприопредмет

Субномически
интертипопредмет

Субномически
интеркопредмет

Субномически
медипредмет

Субномически
медиприопредмет

Субномически
медитипопредмет

Субномически
медикопредмет

Субномически
екстерпредмет

Субномически
екстерприопредмет

Субномически
екстертипопредмет

Субномически
екстеркопредмет

78

1707

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локаприосубномиката според органическата
ингредиентна субномическа локаприоритетност

Органическо
ингредиентно
субномическо
разположение

Органическа
ингредиентна
субномическа
локаприоритетност
(локаприосубномика)

Органическа ингредиентна
субномическа приоритетност

Приосубномика

Типосубномика

Косубномика

Локасубномика

Локаприосубномика

Локатипосубномика

Локакосубномика

Интерсубномика

Интерприосубномика

Интертипосубномика

Интеркосубномика

Медисубномика

Медиприосубномика

Медитипосубномика

Медикосубномика

Екстерсубномика

Екстерприосубномика

Екстертипосубномика

Екстеркосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ЛОКАРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental subnomic locaresolventness) (същото като ингредиентна субномическа локалностна разрешителност и съкратено от ингредиентно субномическо разположение и ингредиентна разрешаваща субномическа способност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо
произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентно субномическо разположение и ингредиентна разрешаваща субномическа способност и по
този начин разграничава съвместно (1) икономическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното
пространство на субномиката и на нейните разновидности и (2) степените на
подробност в структурирането на субномическите предмети и на техните разновидности. Затова едни от нейните разновидности са ингредиентната субномическа позиразрешителност и ингредиентната субномическа дипразрешителност. Частен случай на ингредиентната субномическа локаразрешителност е ингредиентната икономическа локаразрешителност.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентната субномическа локаразрешителност към понятието за субномически локарезопредмет* (subnomic locaresothing) (съкратено от локален разрешаващ субномически предмет – local resolving subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа
локаразрешителност* (primary ingrediental subnomic locaresolventness), която
е комбинация от първичното ингредиентно субномическо разположение*
(primary ingrediental subnomic location) и първичната ингредиентна разрешаваща субномическа способност* (primary ingrediental resolving subnomic
power)]. Субномическият локарезопредмет е общо понятие за субномическия
позирезопредмет и субномическия дипрезопредмет. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа локаразрешителност
към понятието за локарезосубномика* (locaresosubnomy) (съкратено от локална разрешаваща субномика – local resolving subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа локаразрешителност* (organic ingrediental
subnomic locaresolventness), която е комбинация от органическото ингредиентно субномическо разположение* (organic ingrediental subnomic location) и
органическата ингредиентна разрешаваща субномическа способност*
(organic ingrediental resolving subnomic power)]. Локарезосубномиката е общо
понятие за позирезосубномиката и дипрезосубномиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия локарезопредмет според
първичната ингредиентна субномическа локаразрешителност

Първично ингредиентно субномическо
разположение

Първична
ингредиентна
субномическа
локаразрешителност
(субномически
локарезопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща субномическа способност

Субномически
резопредмет

Субномически
тенпредмет

Субномически
ексопредмет

Субномически
локапредмет

Субномически
локарезопредмет

Субномически
локатенпредмет

Субномически
локаексопредмет

Субномически
интерпредмет

Субномически
интеррезопредмет

Субномически
интертенпредмет

Субномически
интерексопредмет

Субномически
медипредмет

Субномически
медирезопредмет

Субномически
медитенпредмет

Субномически
медиексопредмет

Субномически
екстерпредмет

Субномически
екстеррезопредмет

Субномически
екстертенпредмет

Субномически
екстерексопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локарезосубномиката според органическата
ингредиентна субномическа локаразрешителност

Органическо
ингредиентно
субномическо
разположение

Органическа
ингредиентна
субномическа
локаразрешителност
(локаприосубномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща субномическа способност

Резосубномика

Тенсубномика

Ексосубномика

Локасубномика

Локарезосубномика

Локатенсубномика

Локаексосубномика

Интерсубномика

Интеррезосубномика

Интертенсубномика

Интерексосубномика

Медисубномика

Медирезосубномика

Медитенсубномика

Медиексосубномика

Екстерсубномика

Екстеррезосубномика

Екстертенсубномика

Екстерексосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА
ЛОКАЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental subnomic locasensitivity) (същото като ингредиентна субномическа локалностна чувствителност и съкратено от ингредиентно субномическо разположение и ингредиентна структурна субномическа чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо
произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентно субномическо разположение и ингредиентна структурна субномическа чувствителност
и по този начин разграничава съвместно (1) субномическите предмети според
мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното
пространство на субномиката и на нейните разновидности и (2) степените на
структурната чувствителност на субномическите предмети към външните
въздействия. Затова едни от нейните разновидности са ингредиентната субномическа позичувствителност и ингредиентната субномическа дипчувствителност. Частен случай на ингредиентната субномическа локачувствителност е ингредиентната икономическа локачувствителност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентната субномическа локачувствителност към понятието за субномически локасенсипредмет* (subnomic
locasensithing) (съкратено от локален сенситивностен субномически предмет – local sensitivitical subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа
локачувствителност*
(primary
ingrediental
subnomic
locasensitivity), която е комбинация от първичното ингредиентно субномическо разположение* (primary ingrediental subnomic location) и първичната
ингредиентна структурна субномическа чувствителност* (primary
ingrediental structural subnomic sensitivity)]. Субномическият локасенсипредмет
е общо понятие за субномическия позисенсипредмет и субномическия дипсенсипредмет. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната
субномическа локачувствителност към понятието за локасенсисубномика*
(locasensisubnomy) (съкратено от локална сенситивностна субномика – local
sensitivitical subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2
[т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа локачувствителност* (organic ingrediental subnomic locasensitivity), която е
комбинация от органическото ингредиентно субномическо разположение*
(organic ingrediental subnomic location) и органическата ингредиентна структурна субномическа чувствителност* (organic ingrediental structural
subnomic sensitivity)]. Локасенсисубномиката е общо понятие за позисенсисубномиката и дипсенсисубномиката.
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до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия локасенсипредмет според
първичната ингредиентна субномическа локачувствителност

Първично ингредиентно субномическо
разположение

Първична
ингредиентна
субномическа
локачувствителност
(субномически
локасенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
субномическа чувствителност

Субномически
сенсипредмет

Субномически
фундпредмет

Субномически
конструпредмет

Субномически
локапредмет

Субномически
локасенсипредмет

Субномически
локафундпредмет

Субномически
локаконструпредмет

Субномически
интерпредмет

Субномически
интерсенсипредмет

Субномически
интерфундпредмет

Субномически
интерконструпредмет

Субномически
медипредмет

Субномически
медисенсипредмет

Субномически
медифундпредмет

Субномически
медиконструпредмет

Субномически
екстерпредмет

Субномически
екстерсенсипредмет

Субномически
екстерфундпредмет

Субномически
екстерконструпредмет

84

1713

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локасенсисубномиката според органическата
ингредиентна субномическа локачувствителност

Органическо
ингредиентно
субномическо
разположение

Органическа
ингредиентна
субномическа
локачувствителност
(локасенсисубномика)

Органическа ингредиентна структурна
субномическа чувствителност

Сенсисубномика

Фундсубномика

Конструсубномика

Локасубномика

Локасенсисубномика

Локафундсубномика

Локаконструсубномика

Интерсубномика

Интерсенсисубномика

Интерфундсубномика

Интерконструсубномика

Медисубномика

Медисенсисубномика

Медифундсубномика

Медиконструсубномика

Екстерсубномика

Екстерсенсисубномика

Екстерфундсубномика

Екстерконструсубномика

ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ* (ingrediental
subnomic generalizedness) (*) – ингредиентен субномически критерий от голяма степен на общност, при която субномическите предмети (в т.ч. и субномическите обекти, субномическите системи, субномическите ингредиенти и т.н.) се класифицират съобразно с полето (схващано интуитивно) на
тяхното конституиране, съществуване и действие във субномическото пространство* (subnomic space). На ингредиентната субномическа обобщеност
отговаря понятието за обобщен субномически предмет* (generalized subnomic
thing) [същото като субномически обопредмет* (subnomic gething)]. Ингредиентната субномическа обобщеност е общо понятие на съвкупност от изходни
и комбинирани ингредиентни субномически критерии, представени по-долу.
Изходни ингредиентни субномически критерии
Към изходните ингредиентни субномически критерии на ингредиентната
субномическа обобщеност (имащи качеството на първични ингредиентни субномически критерии) се числят (1) ингредиентната субномическа субстанци85
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------алност* (ingrediental subnomic substantiality), (2) ингредиентната субстанциална субномическа обхватност* (ingrediental substantial subnomic rangeness),
(3) ингредиентната субномическа общностност* (ingrediental subnomic combinatonarity), (4) ингредиентната общностна субномическа обхватност*
(ingrediental communitical subnomic rangeness), (5) ингредиентната субномическа равнищност* (ingrediental subnomic levelness), (6) ингредиентната субномическа обхватност* (ingrediental subnomic rangeness).
I. Ингредиентната субномическа субстанциалност* (ingrediental
subnomic substantiality) е ингредиентен субномически критерий, по силата на
който субстанциално-дефинираният общностен субномически предмет (в т.ч.
и субномическия обект, субномическата система, субномическия ингредиент и
т.н.),
наречен
(1)
субстанциалностен
субномически
предмет*
(substantialitical subnomic thing) [същото като субномически субстопредмет*
(subnomic substothing)] се класифицира на: (2) агрегатен субномически предмет* (aggregate subnomic thing) [същото като субномически агрепредмет*
(subnomic aggrething)] – когато той се разглежда като единно и сумарно цяло
от съставящите го по-нискообхватни частични или единични субстанциалнодефинирани общностни субномически предмети, все едно че е един единствен
и отделен субномически предмет (агрегатният субномически предмет е сумата
от претеглените съответни му разноименни (разнородни) субномически
предмети на съставящите агрегатния предмет по-нискообхватни субстанциално-дефинирани субномически предмети, като разнородните субномически
предмети са представени в множествения субномически предмет); (3) множествен субномически предмет* (plural subnomic thing) [същото като субномически плупредмет* (subnomic pluthing)] – когато той се разглежда като
като субномическо множество* (subnomic set) от съставящите го понискообхватни частични и единични субномически предмети. Тази класификация е резултат от първичното прилагане на ингредиентната субномическа
субстанциалност, т.е. на първичната ингредиентна субномическа субстанциалност* (primary ingrediental subnomic substantiality).
На субстанциалностния, агрегатния и множествения субномически предмет съответстват органическите понятия за (1) субстанциалностна субномика* (substantialitical subnomy) [същото като субстосубномика*
(substosubnomy)], (2) агрегатна субномика* (aggregate subnomiy) [същото като
агресубномика* (aggresubnomy)] и (3) множествена субномика* (plural
subnomy) [същото като плусубномика* (plusubnomy)]. Тази класификация е
86
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------резултат от органическото прилагане на ингредиентната субномическа субстанциалност, т.е. на органическата ингредиентна субномическа субстанциалност* (organic ingrediental subnomic substantiality).
Според първичната интерпретация на ингредиентната субстанциална
субномическа обхватност разновидности на агрегатния субномически предмет са агрегатният всеобщ субномически предмет* (aggregate general
subnomic thing) [същото като субномически агредженипредмет* (subnomic
aggregenithing)], агрегатният разнороден субномически предмет* (aggregate
heterogeneous subnomic thing) [същото като субномически агрехетеропредмет* (subnomic aggreheterothing)] и агрегатният еднороден субномически предмет* (aggregate homogeneous subnomic thing) [същото като субномически агрехомопредмет* (subnomic aggrehomothing)]. Съответно според същия критерий разновидности на множествения субномическа предмет са
множественият всеобщ субномически предмет* (plural general subnomic
thing) [същото като субномически плудженипредмет* (subnomic
plugenithing)], множественият разнороден субномически предмет* (plural
heterogeneous subnomic thing) [същото като субномически плухетеропредмет* (subnomic pluheterothing)] и множественият еднороден субномически предмет* (plural homogeneous subnomic thing) [същото като субномически плухомопредмет* (subnomic pluhomothing)]. Агрегатният и множественият еднороден субномически предмет са идентични с понятието за еднороден
субномически предмет.
При органическата интерпретация на горните позиции съответстват
следните понятия. Според ингредиентната субстанциална субномическа обхватност разновидности на агрегатната субномика са агрегатната всеобща
субномика* (aggregate general subnomy) [същото като агредженисубномика*
(aggregenisubnomy)], агрегатната разнородна субномика* (aggregate
heterogeneous
subnomy)
[същото
като
агрехетеросубномика*
(aggreheterosubnomy)] и агрегатната еднородна субномика* (aggregate
homogeneous
subnomy)
[същото
като
агрехомосубномика*
(aggrehomosubnomy)]. Съответно според същия критерий разновидности на
множествения субномика са множествената всеобща субномика* (plural
general subnomy)[същото като плудженисубномика* (plugenisubnomy)], множествената разнородена субномика* (plural heterogeneous subnomy) [същото
като плухетеросубномика* (pluheterosubnomy)] и множествената еднородна субномика* (plural homogeneous subnomy) [същото като плухомосубно-

87

1716

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мика* (pluhomosubnomy). Агрегатната и множествената еднородна субномика
са идентични с понятието за еднородна субномика.
II. Ингредиентната субстанциална субномическа обхватност*
(ingrediental substantial subnomic rangeness) (тя е един от критериите на ингредиентната субномическа класифицируемост) е ингредиентен субномически
критерий, по силата на който субномическите предмети (в т.ч. и субномическите обекти, субномическите системи, субномическитеингредиенти и т.н.)
се класифицират в зависимост от това на какъв субстанциален обхват те съответстват. Този критерий предполага, че субномическите предмети от поширокия субстанциален обхват на обобщеност са множество от съответствуващите субномическите предмети от по-тесния обхват на обобщеност (за разлика от ингредиентната субномическа равнищност, където субномическите
предмети от по-горно равнище на обобщеност са суми от съответствуващите
им по качество субномически предмети от по-ниско равнище на обобщеност).
Ингредиентната субстанциална субномическа обхватност се означава още като
ингредиентна субномическа консистентност* (ingrediental subnomic consistentness).
Общото субстанциално понятие за ингредиентната субстанциална субномическа обхватност е (1) консистентностният субномически предмет*
(consistentness subnomic thing) [същото като субномически консипредмет*
(subnomic consithing)]. Според нея разновидности на субномическия консипредмет са: (2) еднороден субномически предмет* (homogeneous subnomic
thing) [същото като субномически хомопредмет* (subnomic homothing)] – когато той се състои от едносубстанциални (еднородни) субномически предмети
(например от субномически продукти или производствени субномически фактори от определен вид) в даден общностен обхват; (3) разнороден субномически предмет* (heterogeneous subnomic thing) [същото като субномически
хетеропредмет* (subnomic heterothing)] – когато той се състои от неедносубстанциални (нееднородни) субномически предмети в даден общностен обхват;
(4) всеобщ субномически предмет* (general subnomic thing) [същото като субномически дженипредмет* (subnomic genithing)] – когато той се състои от
всички неедносубстанциални (нееднородни) субномически предмети в даден
общностен обхват. В случай че всички субномически предмети в дадена субномическа област са едносубстанциални (еднородни) [т.е. че няма неедносубстанциални (нееднородни) субномически предмети], тогава е налице частен
случай, при който еднородният, разнородният и всеобщият субномически
88
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмет се покриват (са идентични). Тази класификация е резултат от първичното прилагане на ингредиентната субстанциална субномическа обхватност, т.е. на първичната ингредиентна субстанциална субномическа
обхватност* (primary ingrediental substantial subnomic rangeness). Вж. ингредиентна субномическа обхватност.
На консистентностия, еднородния, разнородния и всеобщия субномически
предмет съответстват органическите понятия за (1) консистентностна субномика* (consistentness subnomy) [същото като консисубномика*
(consisubnomy)], (2) еднородна субномика* (homogeneous subnomiy) [същото
като хомосубномика* (homosubnomy)], (3) разнородна субномика*
(heterogeneous subnomiy) [същото като хетеросубномика* (heterosubnomy)] и
(4) всеобща субномика* (general subnomy) [същото като дженисубномика*
(genisubnomy)]. Тази класификация е резултат от органическото прилагане
на ингредиентната субстанциална субномическа обхватност, т.е. на органическата ингредиентна субстанциална субномическа обхватност* (organic
ingrediental substantial subnomic rangeness). Вж. ингредиентна субномическа
обхватност.
III. Ингредиентната субномическа общностност* (ingrediental subnomic
combinationarity) е ингредиентен субномически критерий, по силата на който
институционално-дефинираният общностен субномически предмет (в т.ч. и
субномическия обект, субномическата система, субномическия ингредиент и
т.н.), наречен (1) комбинаторностен субномически предмет* (combinatonaritic subnomic thing) [същото като субномически комбипредмет* (subnomic
combithing)], се класифицира на: (2) съвкупен субномически предмет* (joint
subnomic thing) [същото като субномически джоинтпредмет* (subnomic
jointthing)] – когато той се разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите го по-нискообхватни групови или отделни институционално-дефинирани
субномически предмети, все едно че е един единствен и отделен субномически
предмет (където отделните субномически предмети на съвкупния субномически предмет са суми от съответните им едноименни (еднородни) субномически
предмети на съставящите го по-нискообхватни институционално-дефинирани
субномически предмети, като последните са представени в съвкупностния
субномически предмет); (3) съвкупностен субномически предмет* (totalitic
subnomic thing) [същото като субномически тотипредмет* (subnomic
totithing)] – когато той се разглежда като като съвкупност от съставящите я понискообхватни групови и отделни субномически предмети. Тази класифика89
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ция е резултат от първичното прилагане на ингредиентната субномическа
общностност, т.е. на първичната ингредиентна субномическа общностност* (primary ingrediental subnomic combinatonarity).
На общностностния, съвкупния и съвкупностния субномически предмет
съответстват органическите понятия за (1) комбинаторностна субномика*
(combinatonaritic subnomy) [същото като комбисубномика* (combisubnomy)],
(2) съвкупна субномика* (joint subnomy) [същото като джоинтсубномика*
(jointsubnomy)] и (3) съвкупностна субномика* (totalitic subnomy) [същото
като тотисубномика* (totisubnomy)]. Тази класификация е резултат от
органическото прилагане на ингредиентната субномическа общностност,
т.е. на органическата ингредиентна субномическа общностност* (organic
ingrediental subnomic combinationarity).
Според първичната интерпретация на ингредиентната общностна субномическа обхватност субстанциални разновидности на съвкупния субномически предмет са: (1) съвкупният обществен субномически предмет*
(joint social subnomic thing) [същото като субномически джоинтсоципредмет* (subnomic jointsocithing)], (2) съвкупният секторен субномически
предмет* (joint sectoral subnomic thing) [същото като субномически джоинтсектипредмет* (subnomic jointsectithing)] и (3) съвкупният отделен субномически предмет* (joint single subnomic thing) [същото като субномически
джоинтсингълпредмет* (subnomic jointsinglething)] {в т.ч. (а) съвкупен индивидуален субномически предмет* (joint individual subnomic thing) [същото
като субномически джоинтиндипредмет* (subnomic jointindithing)], (б) съвкупен фирмен субномически предмет* (joint firm subnomic thing) [същото като субномически джоинтфирмпредмет* (subnomic jointfirmthing)] и (в) съвкупен отраслови субномически предмет* (joint bransh subnomic thing) [същото като субномически джоинтбраншпредмет* (subnomic jointbranshthing)]}.
Съответно според същия критерий субстанциални разновидности на съвкупностния субномически предмет са (1) съвкупностният обществен субномически предмет* (totalitic social subnomic thing) [същото като субномически тотисоципредмет* (subnomic totisocithing)], (2) съвкупностният
секторен субномически предмет* (totalitic sectoral subnomic thing) [същото
като субномически тотисектипредмет* (subnomic totisectithing)] и (3) съвкупностният отделен субномически предмет* (totalitic single subnomic
thing) [същото като субномически тотитсингълпредмет* (subnomic
totisinglething)] {в т.ч. (а) съвкупностен индивидуален субномически предмет* (totalitic individual subnomic thing) [същото като субномически тотиин90
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дипредмет* (subnomic totiindithing)], (б) съвкупностен фирмен субномически предмет* (totalitic firm subnomic thing) [същото като субномически тотифирмпредмет* (subnomic totifirmthing)] и (в) съвкупностен отраслови субномически предмет* (totalitic bransh subnomic thing) [същото като субномически тотибраншпредмет* (subnomic totibranshthing)}. Съвкупният и съвкупностният отделен субномически предмет са идентични с понятието за отделен субномически предмет.
При органическата интерпретация на горните позиции съответстват
следните понятия. Според ингредиентната общностна субномическа обхватност разновидности на съвкупната субномика са (1) съвкупната обществена
субномика* (joint social subnomy) [същото като джоинтсоцисубномика*
(jointsocisubnomy)], (2) съвкупната секторна субномика* (joint sectoral
subnomy) [същото като джоинтсектисубномика* (jointsectisubnomy)] и (3)
съвкупната отделна субномика* (joint single subnomy) [същото като джоинтсингълсубномика* (jointsinglesubnomy)] {в т.ч. (а) съвкупна индивидуална
субномика* (joint individual subnomy) [същото като джоинтиндисубномика*
(jointindisubnomy)], (б) съвкупна фирмена субномика* (joint firm subnomic
thing) [същото като джоинтфирмсубномика* (jointfirmsubnomy)] и (в) съвкупна отраслова субномика* (joint bransh subnomy) [същото като джоинтбраншсубномика* (jointbranshsubnomy)]}.
Съответно според същия критерий органически разновидности на съвкупностната субномика са (1) съвкупностната обществена субномика*
(totalitic
social
subnomy)
[същото
като
тотисоцисубномика*
(totisocisubnomy)], (2) съвкупностната секторна субномика* (totalitic sectoral
subnomy) [същото като тотисектисубномика* (totisectisubnomy)] и (3) съвкупностната отделна субномика* (totalitic single subnomy) [същото като
тотисингълсубномика* (totisinglesubnomy)] {в т.ч. (а) съвкупностна индивидуална субномика* (totalitic individual subnomy) [същото като тотииндисубномика* (totiindisubnomy)], (б) съвкупностна фирмена субномика*
(totalitic firm subnomy) [същото като тотифирмсубномика* (totifirmsubnomy)]
и (в) съвкупностна отраслова субномика* (totalitic bransh subnomy) [същото
като тотибраншсубномика* (totibranshsubnomy)]}. Съвкупната и съвкупностната отделна субномика са идентични с понятието за отделна субномика.
IV. Ингредиентната общностна субномическа обхватност* (ingrediental
communitical subnomic rangeness) (тя е един от критериите на ингредиентната
субномическа класифицируемост) е ингредиентен субномически критерий,
91
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------по силата на който субномическите предмети (в т.ч. и субномическите обекти, субномическите системи, субномическите ингредиенти и т.н.) се класифицират в зависимост от това на какъв общностен обхват на субномическата организация на общественото производство те съответстват. Този критерий
предполага, че субномическите предмети от по-широкия общностен обхват на
обобщеност са множество от съответствуващите им субномически предмети
от по-тесния обхват на обобщеност (за разлика от ингредиентната субномическа равнищност, където субномическите предмети от по-горно равнище на
обобщеност са суми от съответствуващите им по качество субномически
предмети от по-ниско равнище на обобщеност).
Общото субстанциално понятие за ингредиентната общностна субномическа обхватност е (1) общностностният субномически предмет*
(communiticalitic subnomic thing) [същото като субномически комунипредмет* (subnomic communithing)]. Според ингредиентната общностна субномическа обхватност се разгрничават: (2) отделен субномически предмет
(single subnomic thing) [същото като субномически сингълпредмет* (subnomic
siglething)] (негова разновидност е отделният възпроизводствен субномически предмет) {в т.ч. (а) индивидуален субномически предмет (individual
subnomic thing) [същото като субномически индипредмет* (subnomic
indithing)] (негова разновидност е индивидуалният възпроизводствен субномически предмет), (б) фирмен субномически предмет (firm subnomic thing)
[същото като субномически фирмпредмет* (subnomic firmthing)] (негова разновидност е фирменият възпроизводствен субномически предмет), (в) институционално-дефиниран отраслови субномически предмет (bransh subnomic
thing) [същото като субномически браншпредмет* (subnomic branshthing)]
(негова разновидност е отрасловият възпроизводствен субномически предмет) и други}; (3) секторен субномически предмет (sectoral subnomic thing)
[същото като субномически сектипредмет* (subnomic sectithing)] (негова
разновидност е секторният възпроизводствен субномически предмет), към
която се числят комплексният субномически предмет (комплекс от фирмени
икономически предмети) и други от този род; (4) обществен субномически
предмет (social subnomic thing) [същото като субномически соципредмет*
(subnomic socithing)] (негова разновидност е общественият възпроизводствен субномически предмет) – на обществото като цяло, и т.н. (вж. общностно-стратифицирана субномика и ингредиентна субномическа обхватност). В
това си качество отделният субномически предмет, секторният субномически
предмет и общественият субномически предмет са общностни субномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмети. Тази класификация е резултат от първичното прилагане на ингредиентната общностна субномическа обхватност, т.е. на първичната ингредиентна общностна субномическа обхватност* (primary ingrediental
communitical subnomic rangeness).
На общностностния, отделния, секторния и обществения субномически
предмет съответстват органическите понятия за (1) общностностна субномика* (communiticalitic subnomy) [същото като комунисубномика*
(communisubnomy)], (2) отделна субномика* (single subnomy) [същото като
сингълсубномика* (singlesubnomy)] {в т.ч. (а) индивидуална субномика*
(individual subnomy) [същото като индисубномика* (indisubnomy)], (б) фирмена субномика* (firm subnomy) [същото като фирмсубномика* (firmsubnomy)],
(в) отраслова субномика* (bransh subnomy) [същото като браншсубномика*
(branshsubnomy)] и други}, (3) секторна субномика* (sectoral subnomy) [същото като сектисубномика* (sectisubnomy)] и (4) обществена субномика*
(social subnomy) [същото като социсубномика* (socisubnomy)]. Тази класификация е резултат от органическото прилагане на ингредиентната общностна субномическа обхватност, т.е. на органическата ингредиентна общностна субномическа обхватност* (organic ingrediental communitical subnomic
rangeness).
Когато при първичната интерпретация на към отделния субномически
предмет се приложи критерият на ингредиентната същностна субномическа
стратификационност, се конституират феноменeн отделен субномически
предмет* (phenomenal single subnomic thing) {в т.ч. феноменeн индивидуален
субномически предмет* (phenomenal individual subnomic thing), феноменeн
фирмен субномически предмет* (phenomenal firm subnomic thing) и
феноменeн отраслови субномически предмет* (phenomenal bransh subnomic
thing)} и същностен отделен субномически предмет* (essential single
subnomic thing) {в т.ч. същностен индивидуален субномически предмет*
(essential individual subnomic thing), същностен фирмен субномически предмет* (essential firm subnomic thing) и същностен отраслови субномически
предмет* (essential bransh subnomic thing)}. Ако същият критерий се приложи
към секторния субномически предмет, се конституират феноменен секторен
субномически предмет* (phenomenal sectoral subnomic thing) и същностен
секторен субномически предмет* (essential sectoral subnomic thing), и ако се
приложи към обществения субномически предмет – феноменен обществена
субномически предмет* (phenomenal social subnomic thing) и същностен обществена субномически предмет* (essential social subnomic thing).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато към отделния субномически предмет се приложи критерият на ингредиентната субномическа изразимост, се конституират ценностен отделен субномически предмет* (worthy single subnomic thing), специфичен отделен субномически предмет* (specific single subnomic thing), трудовоизразен отделен субномически предмет* (labourly-expressed single subnomic
thing), парично-изразен отделен субномически предмет* (monetarlyexpressed single subnomic thing) и т.н. Когато същият критерий се приложи към
секторния субномически предмет, се конституират ценностен секторен субномически предмет* (worthy sectoral subnomic thing), специфичен секторен
субномически предмет* (specific sectoral subnomic thing), трудово-изразен
секторен субномически предмет* (labourly-expressed sectoral subnomic thing),
парично-изразен секторен субномически предмет* (monetarly-expressed
sectoral subnomic thing) и т.н. Ако същият критерий се приложи към обществения субномически предмет, се конституират ценностен обществен субномически предмет* (worthy social subnomic thing), специфичен обществен субномически предмет (specific social subnomic thing), трудово-изразен обществен субномически предмет* (labourly-expressed social subnomic thing), парично-изарезен обществен субномически предмет* (monetarly-expressed social
subnomic thing) и т.н.
V. Ингредиентната субномическа равнищност* (ingrediental subnomic
levelness) (тя е един от критериите на ингредиентната субномическа класифицируемост) е ингредиентен субномически критерий за класифициране на
субномическите предмети (в т.ч. и субномическите обекти, субномическите
системи, субномическите ингредиенти и т.н.) в зависимост от това на кое равнище на обобщеност на субномическата организация на общественото производство те са предметно отражение. Този критерий предполага, че субномическите предмети от по-горно равнище на обобщеност са суми от съответствуващите им по качество ингредиенти на субномическите предмети от пониско равнище на обобщеност (за разлика от ингредиентната субномическа
обхватност, където субномическите предмети от по-широкия общностен обхват на обобщеност са множество от съответствуващите субномически предмети от по-тесния обхват на обобщеност).
Общото субстанциално понятие за ингредиентната субномическа равнищност е (1) равнищностният субномически предмет* (levelness subnomic
thing) [същото като субномически левелпредмет* (subnomic levelthing)]. Според ингредиентната субномическа равнищност се разгрничават: (2) микросуб94
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически предмет (microsubnomic thing) [същото като субномически микропредмет* (subnomic microthing)]; (3) мезосубномически предмет
(mesosubnomic thing) [същото като субномически мезопредмет* (subnomic
mesothing)]; (4) макросубномически предмет (macrosubnomic thing) [същото
като субномически макропредмет* (subnomic microthing)]. Към тази класификация се причислява и понятието за (5) мегасубномически предмет
(megasubnomic thing) [същото като субномически мегапредмет* (subnomic
megathing)]. Тази класификация е резултат от първичното прилагане на ингредиентната субномическа равнищност, т.е. на първичната ингредиентна
субномическа равнищност* (primary ingrediental subnomic levelness).
На микроикономическия, мезоикономическия, макроикономическия и мегаикономическия субномически предмет съответстват органическите понятия
за (1) равнищностна субномика* (levelness subnomy) [същото като левелсубномика* (levelsubnomy)], (2) микросубномика* (microsubnomy), (3) мезосубномика* (mesosubnomy), (4) макросубномика* (macrosubnomy) и (4) мегасубномика* (megasubnomy) (последната се отнася за регионалната субномика и
световната субномика). Тази класификация е резултат от органическото прилагане на ингредиентната субномическа равнищност, т.е. на органическата
ингредиентна субномическа равнищност* (organic ingrediental subnomic
levelness).
Когато при първичната интерпретация към микросубномическия предмет се приложи критерият на ингредиентната същностна субномическа
стратификационност, се конституират феноменен микросубномически
предмет* (phenomenal microsubnomic thing) и същностен микросубномически предмет* (essential microsubnomic thing). Ако същият критерий се приложи
към мезосубномическия предмет, се конституират феноменен мезосубномически предмет* (phenomenal mesosubnomic thing) и същностен мезосубномически предмет* (essential mesosubnomic thing), и ако се приложи към макросубномическия предмет – феноменен макросубномически предмет*
(phenomenal macrosubnomic thing) и същностен макросубномически предмет* (essential macrosubnomic thing).
Когато към микросубномическия предмет се приложи критерият на ингредиентната субномическа изразимост, се конституират ценностен микросубномически предмет* (worthy microsubnomic thing), специфичен микросубномически предмет* (specific microsubnomic thing), трудово-изразен микросубномически предмет* (labourly-expressed microsubnomic thing), паричноизразен микросубномически предмет* (monetarly-expressed microsubnomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------thing) и т.н. Когато същият критерий се приложи към мезосубномическия
предмет, се конституират ценностен мезосубномически предмет* (worthy
mesosubnomic thing), специфичен мезосубномически предмет* (specific
mesosubnomic thing), трудово-изразен мезосубномически предмет* (labourlyexpressed mesosubnomic thing), парично-изразен мезосубномически предмет*
(monetarly-expressed mesosubnomic thing) и т.н. Ако същият критерий се приложи към микросубномическия предмет, се конституират ценностен макросубномически предмет* (worthy macrosubnomic thing), специфичен макросубномически предмет* (specific macrosubnomic thing), трудово-изразен
макросубномически предмет* (labourly-expressed macrosubnomic thing), парично-изразен
макросубномически
предмет*
(monetarly-expressed
macrosubnomic thing) и т.н.
Ако при органическа интерпретация към микросубномиката се приложи
критерият на ингредиентната същностна субномическа стратификационност, се конституират феноменна микросубномика* (phenomenal
microsubnomy) и същностна микросубномика* (essential microsubnomy). Ако
същият критерий се приложи към мезосубномиката, се конституират феноменна мезосубномика* (phenomenal mesosubnomy) и същностна мезосубномика* (essential mesosubnomy), и ако се приложи към макросубномиката – феноменна макросубномика* (phenomenal macrosubnomy) и същностна макросубномика* (essential macrosubnomy).
Ако при органическа интерпретация към микросубномиката се приложи
критерият на ингредиентната субномическа изразимост, се конституират
ценностна микросубномика* (worthy microsubnomy), специфична микросубномика* (specific microsubnomy), трудово-изразена микросубномика*
(labourly-expressed microsubnomy), парично-изразена микросубномика*
(monetarly-expressed microsubnomy) и т.н. Когато същият критерий се приложи
към мезосубномиката, се конституират ценностна мезосубномика* (worthy
mesosubnomy), специфична мезосубномика* (specific mesosubnomy), трудово-изразена мезосубномика* (labourly-expressed mesosubnomy), паричноизразена мезосубномика* (monetarly-expressed mesosubnomy) и т.н. Ако същият критерий се приложи към микросубномиката, се конституират ценностна
макросубномика* (worthy macrosubnomy), специфична макросубномика*
(specific macrosubnomy), трудово-изразена макросубномика* (labourlyexpressed macrosubnomy), парично-изразена макросубномика* (monetarlyexpressed macrosubnomy) и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------VI. Към изходните критерии се числи още и ингредиентната субномическа обхватност* (ingrediental subnomic rangeness). Представлява един от критериите на ингредиентната субномическа класифицируемост. Тя е общо понятие за ингредиентната общностна субномическа обхватност и ингредиентната субстанциална субномическа обхватнот, които са нейни разновидности. Конституира се като ингредиентен субномически критерий за класифициране на субномическите предмети в зависимост от това съвместно на
какъв институционален и субстанциален обхват те съответстват. Този критерий предполага, че субномическите предмети от по-широкия институционален и субстанциален обхват на обобщеност са множество от съответствуващите субномически предмети от по-тесния обхват на обобщеност (за разлика от
ингредиентната субномическа равнищност, където субномическите предмети
от по-горно равнище на обобщеност са суми от съответствуващите им по качество субномически предмети от по-ниско равнище на обобщеност).
Общото субстанциално понятие за ингредиентната субномическа обхватност е (1) обхватностният субномически предмет* (rangeness subnomic
thing) [същото като субномически рангпредмет* (subnomic rangething)]. Според ингредиентната субномическа обхватност се разгрничават: (2) частен
субномически предмет (particular subnomic thing) [същото като субномически
партипредмет* (subnomic partithing)] – общо понятие за еднороден субномически предмет и отделен субномическ предмет с еднаква и еднородна качествена определеност (например субномически продукти или производствени
субномически фактори от определен вид) в даден общностен обхват; (3) групов субномическ предмет (group subnomic thing) [същото като субномически
групопредмет* (subnomic groupthing)] – общо понятие за разнородeн субномически предмет и секторен субномически предмет с нееднаква и нееднородна
качествена определеност в даден общностен обхват; (4) всеобхватен субномически предмет (comprehensive subnomic hing) [същото като субномически
компрепредмет* (subnomic comprething)] – общо понятие за всеобщ субномическ и предмет и обществен субномическ и предмет, които са множество от
всички нееднакви (неедноинституционални или неедносубстанциални) субномически предмети в даден общностен обхват. Тази класификация е резултат
от първичното прилагане на ингредиентната субномическа обхватност, т.е.
на първичната ингредиентна субномическа обхватност* (primary ingrediental subnomic rangeness).
На обхватностния, частния, груповия и всеобхватния субномически предмет съответстват органическите понятия за (1) обхватностна субномика*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(rangeness subnomy) [същото като рангсубномика* (rangesubnomy)], (2) частна субномика* (particular subnomy) [същото като партисубномика*
(partisubnomy)], (3) групова субномика* (group subnomy) [същото като групосубномика* (groupsubnomy)] и (4) всеобхватна ссубномика* (comprehensive
subnomy) [същото като компресубномика* (compresubnomy)]. Тази класификация е резултат от органическото прилагане на ингредиентната субномическа обхватност, т.е. на органическата ингредиентна субномическа
обхватност* (organic ingrediental subnomic rangeness).
Комбинирани ингредиентни субномически критерии
Комбинираните ингредиентни субномически критерии на ингредиентната
субномическа обобщеност са различни комбинации от посочените по-горе
нейни изходни ингредиентни субномически критерии. Към тях се числят (1)
ингредиентната общностна субномическа съставност* (ingrediental
communitical subnomic compoundness), (2) ингредиентната консистентна
субномическа съставност* (ingrediental consistent subnomic compoundness),
(3) ингредиентната субстанциална субномическа съставност* (ingrediental
substantial subnomic compoundness) (4) ингредиентната обхватностна субномическа съставност* (ingrediental rangeness subnomic compoundness), (5)
ингредиентната субномическа съставност* (ingrediental subnomic compoundness), (6) ингредиентната субномическа форматност* (ingrediental
subnomic formatness), (7) ингредиентната субстанциална субномическа
форматност* (ingrediental substantial subnomic formatness), (8) ингредиентната общностна субномическа форматност* (ingrediental communitical
subnomic formatness), (9) ингредиентната общностно-равнищна субномическа съставност* (ingrediental communistically-levelic subnomic compoundness), (10) ингредиентната субстанциално-равнищна субномическа съставност* (ingrediental substantially-levelic subnomic compoundness), (11) ингредиентната субстанциално-субстанциалностна субномическа съставност* (ingrediental substantially-substantialitic subnomic compoundness), (12) ингредиентната общностно-субстанциалностна субномическа съставност*
(ingrediental substantially-substantialitic subnomic compoundness).
I. Ингредиентната общностна субномическа съставност* (ingrediental
communitical subnomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна субномическа общностност, ингредиентна общностна субномическа обхватност и
ингредиентна общностна субномическа композитност* (ingrediental
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------communitical subnomic compositness) (субномическата общностност, общностната субномическа обхватност и общностната субномическа композитност са
разновидности на общностната субномическа съставност). Понятията за субномически предмет (това се отнася и за субномическите ингредиенти), които
възникват при ингредиентната общностна субномическа съставност, са показани във фиг. 1. Това е първично прилагане на ингредиентната общностна
субномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна общностна субномическа съставност* (primary ingrediental communitical subnomic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна общностна субномическа съставност* (organic
ingrediental communitical subnomic compoundness), е показано във фиг. 2.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Първична ингредиентна
субномическа общностност

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

Съвкупен
субномически
предмет

Съвкупен
отделен
субномически
предмет

Съвкупен
секторен
субномически
предмет

Съвкупен
обществен
субномически
предмет

Съвкупностен
субномически
предмет

Съвкупностен отделен субномически
предмет

Съвкупностен секторен субномически
предмет

Съвкупностен обществен субномически
предмет

Отделен
субномически
предмет

Секторен
субномически
предмет

Обществен субномически предмет

Първична
ингредиентна
общностна
субномическа
композитност

Първична ингредиентна общностна
субномическа обхватност

Фиг. 1. Първична ингредиентна общностна субномическа съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Органическа ингредиентна
субномическа общностност

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

Съвкупна
субномика

Съвкупна
отделна
субномика

Съвкупна
секторна
субномика

Съвкупна
обществена
субномика

Съвкупностна
субномика

Съвкупностна
отделна
субномика

Съвкупностна
секторна
субномика

Съвкупностна
обществена субномика

Отделна
субномика

Секторна
субномика

Обществена
субномика

Органическа
ингредиентна
общностна
субномическа
композитност

Органическа ингредиентна общностна
субномическа обхватност

Фиг. 2. Органическа ингредиентна общностна субномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната субномическа
общностност и ингредиентната общностна субномическа обхватност, т.е. при
първичната ингредиентна общностна субномическа композитност*
(primary ingrediental communitical subnomic compositness), се конституират:
(1) съвкупен отделен субномически предмет* (joint single subnomic
thing) [същото като субномически джоисингълпредмет* (subnomic joisinglething)] {в т.ч. (а) съвкупен индивидуален субномически предмет* (joint
individual subnomic thing) [същото като субномически джоинтиндипредмет*
(subnomic jointindithing), (б) съвкупен фирмен субномически предмет* (joint
firm subnomic thing) [същото като субномически джоинтфирмпредмет*
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(subnomic jointfirmthing) и (в) съвкупен отраслови субномически предмет*
(joint bransh subnomic thing) [същото като субномически джоинтбраншпредмет* (subnomic jointbranshthing)} и съвкупностен отделен субномически
предмет* (totalitic single subnomic thing) [същото като субномически тотисингълпредмет* (subnomic totisinglething)] (те са същото като отделен субномически предмет) {в т.ч. (а) съвкупностен индивидуален субномически
предмет* (totalitic individual subnomic thing) [същото като субномически тотииндипредмет* (subnomic totiindithing), (б) съвкупностен фирмен субномически предмет* (totalitic firm subnomic thing) [същото като субномически
тотифирмпредмет* (subnomic totifirmthing) и (в) съвкупностен отраслови
субномически предмет* (totalitic bransh subnomic thing) [същото като субномически тотибраншпредмет* (subnomic totibranshthing)};
(2) съвкупен секторен субномически предмет* (joint sector subnomic
thing) [същото като субномически джоинтсектипредмет* (subnomic jointsectithing)] и съвкупностен секторен субномически предмет* (totalitic sector
subnomic thing) [същото като субномически тотисектипредмет* (subnomic
totisectithing)];
(3) съвкупен обществен субномически предмет* (joint social subnomic
thing) [същото като субномически джоинтсоципредмет* (subnomic jointsocithing)] и съвкупностен обществен субномически предмет* (totalitic social
subnomic thing) [същото като субномически тотисоципредмет* (subnomic
totisocithing)].
Тук всеки отделен субномически ингредиент на даден вид съвкупен субномически предмет е равен на сумата на едноименните (еднородните) му субномически ингредиенти на различните субстанциално-дефинирани субномически предмети от същия вид съвкупностен субномически предмет. Като субномически връзки в горепосочените субномически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: съвкупни отделни субномически ингредиенти* (joint single subnomic ingredients) и съвкупностни отделни субномически ингредиенти* (totalitic single subnomic ingredients), съвкупни секторни
субномически ингредиенти* (joint sector subnomic ingredients) и съвкупностни секторни субномически ингредиенти* (totalitic sector subnomic ingredients), съвкупни обществени субномически ингредиенти* (joint social
subnomic ingredients) и съвкупностни обществени субномически ингредиенти* (totalitic social subnomic ingredients).
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната субномическа общностност и ингредиентната общностна субномическа обхватност,
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------т.е. при органическата ингредиентна общностна субномическа композитност* (organic ingrediental communitical subnomic compositness), се конституират:
(1) съвкупна отделна субномика* (joint single subnomy) [същото като
джоинтсингълсубномика* (jointsinglesubnomy)] {в т.ч. (а) съвкупна индивидуална субномика* (joint individual subnomy) [същото като джоинтиндисубномика* (jointindisubnomy), (б) съвкупна фирмена субномика* (joint firm
subnomy) [същото като джоинтфирмсубномика* (jointfirmsubnomy) и (в)
съвкупна отраслова субномика* (joint bransh subnomy) [същото като джоинтбраншсубномика* (jointbranshsubnomy)} и съвкупностна отделна субномика* (totalitic single subnomy) [същото като тотисингълсубномика* (totisinglesubnomy)] (те са същото като отделна субномика) {в т.ч. (а) съвкупностна
индивидуална субномика* (totalitic individual subnomy) [същото като тотииндисубномика* (totiindisubnomy), (б) съвкупностна фирмена субномика*
(totalitic firm subnomy) [същото като тотифирмсубномика* (totifirmsubnomy)
и (в) съвкупностна отраслова субномика* (totalitic bransh subnomy) [същото
като тотибраншсубномика* (ftotibranshsubnomy)};
(2) съвкупна секторна субномика* (joint sector subnomy) [същото като
джоинтсектисубномика* (jointsectisubnomy)] и съвкупностна секторна
субномика* (totalitic sector subnomy) [същото като тотисектисубномика*
(totisectisubnomy)];
(3) съвкупна обществена субномика* (joint social subnomy) [същото като
джоинтсоцисубномика* (jointsocisubnomy)] и съвкупностна обществена
субномика* (totalitic social subnomy) [същото като тотисоцисубномика*
(totisocisubnomy)].
II. Ингредиентната консистентна субномическа съставност*
(ingrediental consistent subnomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна общностна субномическа обхватност, ингредиентна субстатциална субномическа обхватност и ингредиентна консистентна субномическа композитност* (ingrediental consistent subnomic compositness) (общностната субномическа обхватност, субстанциалната субномическа обхватност и консистентната субномическа композитност са разновидности на консистентната субномическа съставност). Понятията за субномически предмет (това се отнася и за
субномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната консистентна субномическа съставност, са показани във фиг. 3. Това е първично
прилагане на ингредиентната консистентна субномическа съставност, т.е. на
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------първичната ингредиентна консистентна субномическа съставност*
(primary ingrediental consistent subnomic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна консистентна субномическа съставност* (organic ingrediental consistent subnomic compoundness), е показано във фиг. 4.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Първична ингредиентна субстанциална
субномическа обхватност

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

Еднороден
субномически
предмет

Еднороден
отделен
субномически
предмет

Еднороден
секторен
субномически
предмет

Еднороден
обществен
субномически
предмет

Разнороден
субномически
предмет

Разнороден отделен субномически
предмет

Разнороден секторен субномически
предмет

Разнороден обществен субномически
предмет

Всеобщ
субномически
предмет

Всеобщ
отделен
субномически
предмет

Всеобщ
секторен
субномически
предмет

Всеобщ
обществен
субномически
предмет

Отделен
субномически
предмет

Секторен
субномически
предмет

Обществен субномически предмет

Първична
ингредиентна
консистентна
субномическа
композитност

Първична ингредиентна общностна
субномическа обхватност

Фиг. 3. Първична ингредиентна консистентна субномическа съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Органическа ингредиентна субстанциална
субномическа обхватност

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

Еднородна
субномика

Еднородна
отделна
субномика

Еднородна
секторна
субномика

Еднородна
обществена
субномика

Разнородна
субномика

Разнородна
отделна
субномика

Разнородна
секторна
субномика

Разнородна
обществена субномика

Всеобща
субномика

Всеобща
отделна
субномика

Всеобща
секторна
субномика

Всеобща
обществена субномика

Отделна
субномика

Секторна
субномика

Обществена
субномика

Органическа
ингредиентна
консистентна
субномическа
композитност

Органическа ингредиентна общностна
субномическа обхватност

Фиг. 4. Органическа ингредиентна консистентна субномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната общностна
субномическа обхватност и ингредиентната субстанциална субномическа обхватност, т.е. при първичната ингредиентна консистентна субномическа
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------композитност* (primary ingrediental consistent subnomic compositness), се конституират следните разновидности на субномическия предмет:
(1) за отделния субномически предмет – еднороден отделен субномически предмет* (homogeneous single subnomic thing) [същото като субномически
хомосингълпредмет* (subnomic homosinglething)] {в т.ч. еднороден индивидуален субномически предмет* (homogeneous individual subnomic thing) [същото като субномически хомоиндипредмет* (subnomic homosinglething)],
еднороден фирмен субномически предмет* (homogeneous firm subnomic
thing) [същото като субномически хомофирмпредмет* (subnomic homofirmthing)] и еднороден отраслови субномически предмет* (homogeneous bransh
subnomic thing) [същото като субномически хомобраншпредмет* (subnomic
homobranshthing)]},
разнороден
отделен
субномически
предмет*
(heterogeneous single subnomic thing) [същото като субномически хетеросингълпредмет* (subnomic heterosinglething)] {в т.ч. разнороден индивидуален
субномически предмет* (heterogeneous individual subnomic thing) [същото като субномически хетероиндипредмет* (subnomic heterosinglething)], разнороден фирмен субномически предмет* (heterogeneous firm subnomic thing)
[същото като субномически хетерофирмпредмет* (subnomic heterofirmthing)]
и разнороден отраслови субномически предмет* (heterogeneous bransh
subnomic thing) [същото като субномически хетеробраншпредмет* (subnomic
heterobranshthing)]} и всеобщ отделен субномически предмет* (general single
subnomic thing) [същото като субномически дженисингълпредмет* (subnomic
genisinglething)] {в т.ч. всеобщ индивидуален субномически предмет* (general individual subnomic thing) [същото като субномически дженииндипредмет* (subnomic genisinglething)], всеобщ фирмен субномически предмет*
(general firm subnomic thing) [същото като субномически дженифирмпредмет* (subnomic genifirmthing)] и всеобщ отраслови субномически предмет* (general bransh subnomic thing) [същото като субномически дженибраншпредмет* (subnomic genibranshthing)]};
(2) за секторния субномически предмет – еднороден секторен субномически предмет* (homogeneous sector subnomic thing) [същото като субномически хомосектипредмет* (subnomic homosectithing)], разнороден секторен
субномически предмет* (heterogeneous sector subnomic thing) [същото като
субномически хeтеросектипредмет* (subnomic heterosectithing)] и всеобщ
секторен субномически предмет* (general sector subnomic thing) [същото като субномически дженисектипредмет* (subnomic genisectithing)];
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) за обществения субномически предмет – еднороден обществен субномически предмет* (homogeneous social subnomic thing) [същото като субномически хомосоципредмет* (subnomic homosocithing)], разнороден обществен субномически предмет* (heterogeneous social subnomic thing) [същото като субномически хeтеросоципредмет* (subnomic heterosocithing)] и всеобщ обществен субномически предмет* (general social subnomic thing) [същото като субномически дженисоципредмет* (subnomic genisocithing)].
Като субномически връзки в горепосочените субномически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: еднородни отделни субномически ингредиенти* (homogeneous single subnomic ingredients), разнородни
отделни субномически ингредиенти* (heterogeneous single subnomic ingredients) и всеобщи отделни субномически ингредиенти* (general single
subnomic ingredients); еднородни секторни субномически ингредиенти*
(homogeneous sector subnomic ingredients), разнородни секторни субномически ингредиенти* (heterogeneous sector subnomic ingredients) и всеобщи секторни субномически ингредиенти* (general sector subnomic ingredients);
еднородни обществени субномически ингредиенти* (homogeneous social
subnomic ingredients), разнородни обществени субномически ингредиенти*
(heterogeneous social subnomic ingredients) и всеобщи обществени субномически ингредиенти* (general social subnomic ingredients).
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната общностна
субномическа обхватност и ингредиентната субстанциална субномическа обхватност, т.е. при органическата ингредиентна консистентна субномическа
композитност* (organic ingrediental consistent subnomic compositness), се конституират следните разновидности на субномиката:
(1) за отделната субномика – еднородна отделна субномика*
(homogeneous single subnomy) [същото като хомосингълсубномика* (homosinglesubnomy)] {в т.ч. еднородна индивидуална субномика* (homogeneous
individual subnomy) [същото като хомоиндисубномика* (homosinglesubnomy)],
еднородна фирмена субномика* (homogeneous firm subnomy) [същото като
хомофирмсубномика* (homofirmsubnomy)] и еднородна отраслова субномика* (homogeneous bransh subnomy) [същото като хомобраншсубномика* (homobranshsubnomy)]}, разнородна отделна субномика* (heterogeneous single
subnomy) [същото като хетеросингълсубномика* (heterosinglesubnomy)] {в
т.ч. разнородна индивидуална субномика* (heterogeneous individual subnomy)
[същото като хетероиндисубномика* (heterosinglesubnomy)], разнородна
фирмена субномика* (heterogeneous firm subnomy) [същото като хетерофир108
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мсубномика* (heterofirmsubnomy)] и разнородна отраслова субномика*
(heterogeneous bransh subnomy) [същото като хетеробраншсубномика*
(heterobranshsubnomy)]} и всеобща отделна субномика* (general single
subnomy) [същото като дженисингълсубномика* (genisinglesubnomy)] {в т.ч.
всеобща индивидуална субномика* (general individual subnomy) [същото като
дженииндисубномика* (genisinglesubnomy)], всеобща фирмена субномика*
(general
firm
subnomy)
[същото
като
дженифирмсубномика*
(genifirmsubnomy)] и всеобща отраслова субномика* (general bransh subnomy)
[същото като дженибраншсубномика* (genibranshsubnomy)]};
(2) за секторната субномика – еднородна секторна субномика*
(homogeneous sector subnomy) [същото като хомосектисубномика* (homosectisubnomy)], разнородна секторна субномика* (heterogeneous sector subnomy)
[същото като хeтеросектисубномика* (heterosectisubnomy)] и всеобща секторана субномика* (general sector subnomy) [същото като дженисектисубномика* (genisectisubnomy)];
(3) за обществената субномика – еднородна обществена субномика*
(homogeneous social subnomy) [същото като хомосоцисубномика* (homosocisubnomy)], разнородна обществена субномика* (heterogeneous social
subnomy) [същото като хeтеросоцисубномика* (heterosocisubnomy)] и всеобща обществена субномика* (general social subnomy) [същото като дженисоцисубномика* (genisocisubnomy)].
III. Ингредиентната субстанциална субномическа съставност*
(ingrediental substantial subnomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна субстанциална субномическа обхватност, ингредиентна субномическа
общностност и ингредиентна субстанциална субномическа композитност* (ingrediental substantial subnomic compositness) (субстанциалната субномическа обхватност, субномическата общностност и субстанциалната субномическа композитност са разновидности на субстанциалната субномическа
съставност). Понятията за субномическия предмет (това се отнася и за субномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната субстанциална
субномическа съставност, са показани във фиг. 5. Това е първично прилагане
на ингредиентната субстанциална субномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна субстанциална субномическа съставност* (primary
ingrediental substantial subnomic compoundness). Органическото прилагане на
същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна субстанциална суб-

109

1738

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

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

Първична ингредиентна субстанциална
субномическа обхватност

номическа съставност* (organic ingrediental substantial subnomic compoundness compoundness), е показано във фиг. 6.

Еднороден субномически
предмет

Еднороден
съвкупен
субномически
предмет

Еднороден
съвкупностен субномически
предмет

Разнороден
субномически
предмет

Разнороен
съвкупен
субномически
предмет

Разнороден съвкупностен субномически
предмет

Всеобщ
субномически
предмет

Всеобща
съвкупен
субномически
предмет

Всеобщ
съвкупностен субномически
предмет

Съвкупен
субномически
предмет

Съвкупностен
субномически
предмет

Първична
ингредиентна
субстанциална
форномическа
композитност

Първична ингредиентна
субномическа общностност

Фиг. 5. Първична ингредиентна субстанциална субномическа съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Органическа ингредиентна субстанциална
субномическа обхватност

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Еднородна
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Всеобщасъвкупностна
субномика

Съвкупна
субномика

Съвкупностна
субномика

Органическа
ингредиентна
субстанциална
субномическа
композитност

Органическа ингредиентна
субномическа общностност

Фиг. 6. Органическа ингредиентна субстанциална субномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната субномическа
общностност и ингредиентната субстанциална субномическа обхватност, т.е.
при първичната ингредиентна субстанциална субномическа композит-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност* (primary ingrediental substantial subnomic compositness), се конституират
следните разновидности на субномическия предмет:
(1) за еднородния субномически предмет – еднороден съвкупен субномически предмет* (homogeneous joint subnomic thing) [същото като субномически хомоджоинтпредмет* (subnomic homojointthing)] и еднороден съвкупностен субномически предмет* (homogeneous totalitic subnomic thing) [същото като субномически хомототипредмет* (subnomic homototithing)];
(2) за разнородния субномически предмет – разнороден съвкупен субномически предмет* (heterogeneous joint subnomic thing) [същото като субномически хетероджоинтпредмет* (subnomic heterojointthing)] и разнороден съвкупностен субномически предмет* (heterogeneous totalitic subnomic thing)
[същото като субномически хетерототипредмет* (subnomic heterototithing)];
(3) за всеобщия субномически предмет – всеобщ съвкупен субномически
предмет* (general joint subnomic thing) [същото като субномически джениджоинтпредмет* (subnomic genijointthing)] и всеобщ съвкупностен субномически предмет* (general totalitic subnomic thing) [същото като субномически дженитотипредмет* (subnomic genitotithing)].
Като субномически връзки в горепосочените субномически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: еднородни съвкупни субномически ингредиенти* (homogeneous joint subnomic ingredients) и еднородни
съвкупностни субномически ингредиенти* (homogeneous totalitic subnomic
ingredients); разнородни съвкупни субномически ингредиенти* (heterogeneous
joint subnomic ingredients) и разнородни съвкупностни субномически ингредиенти* (heterogeneous totalitic subnomic ingredients); всеобщи съвкупни субномически ингредиенти* (general joint subnomic ingredients) и (б) всеобщи
съвкупностни субномически ингредиенти* (general totalitic subnomic
ingredients).
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната субномическа общностност и ингредиентната субстанциална субномическа обхватност, т.е. при органическата ингредиентна субстанциална субномическа
композитност* (organic ingrediental substantial subnomic compositness), се
конституират следните разновидности на субномиката:
(1) за еднородната субномика – еднородна съвкупна субномика*
(homogeneous joint subnomy) [същото като хомоджоинтсубномика* (homojointsubnomy)] и еднородна съвкупностна субномика* (homogeneous totalitic
subnomy) [същото като хомототисубномика* (homototisubnomy)];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) за разнородната субномика – разнородна съвкупна субномика*
(heterogeneous joint subnomy) [същото като хетероджоинтсубномика* (heterojointsubnomy)] и разнородна съвкупностна субномика* (heterogeneous
totalitic subnomy) [същото като хетерототисубномика* (subnomic heterototisubnomy)];
(3) за всеобщата субномика – всеобща съвкупна субномика* (general joint
subnomy) [същото като джениджоинтсубномика* (genijointsubnomy)] и всеобща съвкупностна субномика* (general totalitic subnomy) [същото като дженитотисубномика* (genitotisubnomy)].
IV. Ингредиентната обхватностна субномическа съставност*
(ingrediental rangeness subnomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна субномическа обхватност, ингредиентна субномическа общностност и
ингредиентна обхватностна субномическа композитност* (ingrediental
rangeness subnomic compositness) (субномическата обхватност, субномическата
общностност и обхватностната субномическа композитност са разновидности
на обхватностната субномическа съставност). Понятията за субномически
предмет (това се отнася и за субномическите ингредиенти), които възникват
при ингредиентната обхватностна субномическа съставност, са показани във
фиг. 7. Това е първично прилагане на ингредиентната обхватностна субномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна обхватностна субномическа съставност* (primary ingrediental rangeness subnomic compoundness).
Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна обхватностна субномическа съставност* (organic ingrediental
rangeness subnomic compoundness), е показано във фиг. 8.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
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Първична ингредиентна субномическа
обхватност

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Първична ингредиентна
субномическа общностност

Фиг. 7. Първична ингредиентна обхватностна субномическа съставност
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Органическа ингредиентна субномическа
обхватност

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Фиг. 8. Органическа ингредиентна обхватностна субномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната субстанциална субномическа обхватност, ингредиентната общностна субномическа обхватност (първите две са разновидности на ингредиентната субномическа обхватност) и ингредиентната субномическа общностност, т.е. при първичната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентна обхватностна субномическа композитност* (primary
ingrediental rangeness subnomic compositness), се конституират следните субстанциални разновидности на субномическия предмет:
(1) за еднородния отделен субномически предмет –
(а) еднороден съвкупен отделен субномически предмет* (homogeneous
joint single subnomic thing) [същото като субномически хомоджоинтсингълпредмет* (subnomic homojointsinglething)], което е същото като съвкупен частен субномически предмет* (joint particular subnomic thing) и като частностопански субномически предмет* (part-subnomic thing) {в т.ч. (α) еднороден
съвкупен индивидуален субномически предмет* (homogeneous joint individual
subnomic thing) [същото като субномически хомоджоинтиндипредмет*
(subnomic homojointindithing)], (β) еднороден съвкупен фирмен субномически
предмет* (homogeneous joint firm subnomic thing) [същото като субномически
хомоджоинтфирмпредмет* (subnomic homojointfirmthing)] и (γ) еднороден
съвкупен отраслови субномически предмет* (homogeneous joint branch
subnomic thing) [същото като субномически хомоджоинтбраншпредмет*
(subnomic homojointbranchthing)]};
(б) еднороден съвкупностен отделен субномически предмет*
(homogeneous totalitic single subnomic thing) [същото като субномически хомототисингълпредмет* (subnomic homototisinglething)], което е същото като
съвкупностен частен субномически предмет* (totalitic particular subnomic
thing) {в т.ч. (α) еднороден съвкупностен индивидуален субномически предмет* (homogeneous totalitic individual subnomic thing) [същото като субномически хомототииндипредмет* (subnomic homototiindithing)], (β) еднороден
съвкупностен фирмен субномически предмет* (homogeneous totalitic firm
subnomic thing) [същото като субномически хомототифирмпредмет*
(subnomic homototifirmthing)] и (γ) еднороден съвкупностен отраслови субномически предмет* (homogeneous totalitic branch subnomic thing) [същото
като
субномически
хомототибраншпредмет*
(subnomic
homototibranchthing)]}, като (а) и (б) са разновидности на частния субномически предмет;
(2) за еднородния секторен субномически предмет – (а) еднороден съвкупен секторен субномически предмет* (homogeneous joint sector subnomic
thing) [същото като субномически хомоджоинтсектипредмет* (subnomic
homojointsectithing)] и (б) еднороден съвкупностен секторен субномически
предмет* (homogeneous totalitic sector subnomic thing) [същото като субномически хомототисектипредмет* (subnomic homototisectithing)];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) за еднородния обществен субномически предмет – (а) еднороден съвкупен обществен субномически предмет* (homogeneous joint social subnomic
thing) [същото като субномически хомоджоинтсоципредмет* (subnomic
homojointsocithing)] и (б) еднороден съвкупностен обществен субномически
предмет* (homogeneous totalitic social subnomic thing) [същото като субномически хомототисоципредмет* (subnomic homototisocithing)];
(4) за разнородния отделен субномически предмет –
(а) разнороден съвкупен отделен субномически предмет* (heterogeneous
joint single subnomic thing) [същото като субномически хетероджоинтсингълпредмет* (subnomic heterojointsinglething)] {в т.ч. (α) разнороден съвкупен
индивидуален субномически предмет* (heterogeneous joint individual
subnomic thing) [същото като субномически хетероджоинтиндипредмет*
(subnomic heterojointindithing)], (β) разнороден съвкупен фирмен субномически предмет* (heterogeneous joint firm subnomic thing) [същото като субномически хетероджоинтфирмпредмет* (subnomic heterojointfirmthing)] и (γ)
разнороден съвкупен отраслови субномически предмет* (heterogeneous joint
branch subnomic thing) [същото като субномически хетероджоинтбранш
предмет* (subnomic heterojointbranchthing)]};
(б) разнороден съвкупностен отделен субномически предмет*
(heterogeneous totalitic single subnomic thing) [същото като субномически хетерототисингълпредмет* (subnomic heterototisinglething)] {в т.ч. (α) разнороден съвкупностен индивидуален субномически предмет* (heterogeneous
totalitic individual subnomic thing) [същото като субномически хетерототииндипредмет* (subnomic heterototiindithing)], (β) разнороден съвкупностен
фирмен субномически предмет* (heterogeneous totalitic firm subnomic thing)
[същото като субномически хетерототифирмпредмет* (subnomic heterototifirmthing)] и (γ) разнороден съвкупностен отраслови субномически предмет* (heterogeneous totalitic branch subnomic thing) [същото като субномически хетерототибраншпредмет* (subnomic heterototibranchthing)]};
(5) за разнородния секторен субномически предмет – (а) разнороден съвкупен секторен субномически предмет* (heterogeneous joint sector subnomic
thing) [същото като субномически хетероджоинтсектипредмет* (subnomic
heterojointsectithing)], което е същото като съвкупен групов субномически
предмет* (joint group subnomic thing) и като груповостопански субномически
предмет* (group-subnomic thing), и (б) разнороден съвкупностен секторен
субномически предмет* (heterogeneous totalitic sector subnomic thing) [същото
като
субномически
хетерототисектипредмет*
(subnomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------heterototisectithing)], което е същото като съвкупностен групов субномически
предмет* (totalitic group subnomic thing), като (а) и (б) са разновидности на
груповия субномически предмет;
(6) за разнородния обществен субномически предмет – (а) разнороден
съвкупен обществен субномически предмет* (heterogeneous joint social
subnomic thing) [същото като субномически хетероджоинтсоципредмет*
(subnomic heterojointsocithing)] и (б) разнороден съвкупностен обществен
субномически предмет* (heterogeneous totalitic social subnomic thing) [същото
като субномически хетерототисоципредмет* (subnomic heterototisocithing)];
(7) за всеобщия отделен субномически предмет –
(а) всеобщ съвкупен отделен субномически предмет* (general joint single
subnomic thing) [същото като субномически джениджоинтсингълпредмет*
(subnomic genijointsinglething)] {в т.ч. (α) всеобщ съвкупен индивидуален субномически предмет* (general joint individual subnomic thing) [същото като
субномически джениджоинтиндипредмет* (subnomic genijointindithing)],
(β) всеобщ съвкупен фирмен субномически предмет* (general joint firm
subnomic thing) [същото като субномически джениджоинтфирмпредмет*
(subnomic genijointfirmthing)] и (γ) всеобщ съвкупен отраслови субномически
предмет* (general joint branch subnomic thing) [същото като субномически
джениджоинтбранш предмет* (subnomic genijointbranchthing)]};
(б) всеобщ съвкупностен отделен субномически предмет* (general
totalitic single subnomic thing) [същото като субномически дженитотисингълпредмет* (subnomic genitotisinglething)] {в т.ч. (α) всеобщ съвкупностен
индивидуален субномически предмет* (general totalitic individual subnomic
thing) [същото като субномически дженитотииндипредмет* (subnomic genitotiindithing)], (β) всеобщ съвкупностен фирмен субномически предмет*
(general totalitic firm subnomic thing) [същото като субномически дженитотифирмпредмет* (subnomic genitotifirmthing)] и (γ) всеобщ съвкупностен
отраслови субномически предмет* (general totalitic branch subnomic thing)
[същото като субномически дженитотибраншпредмет* (subnomic genitotibranchthing)]};
(8) за всеобщия секторен субномически предмет – (а) всеобщ съвкупен
секторен субномически предмет* (general joint sector subnomic thing) [същото
като
субномически
джениджоинтсектипредмет*
(subnomic
genijointsectithing)] и (б) всеобщ съвкупностен секторен субномически предмет* (general totalitic sector subnomic thing) [същото като субномически дженитотисектипредмет* (subnomic genitotisectithing)];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(9) за всеобщия обществен субномически предмет – (а) всеобщ съвкупен
обществен субномически предмет* (general joint social subnomic thing) [същото като субномически джениджоинтсоципредмет* (subnomic genijointsocithing)], което е същото като съвкупен всеобхватен субномически предмет
(joint comprehensive subnomic thing) и като народностопански субномически
предмет* (all-subnomic thing), и (б) всеобщ съвкупностен обществен субномически предмет* (general totalitic social subnomic thing) [същото като субномически дженитотисоципредмет* (subnomic genitotisocithing)], което е същото като съвкупностен всеобхватен субномически предмет* (totalitic
comprehensive subnomic thing), като (а) и (б) са разновидности на всеобхватния
субномически предмет.
В горепосочените субномически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно, следните субномически ингредиенти в качеството им
на субномически връзки:
(1) за еднородния отделен субномически предмет – (а) еднородни съвкупни отделни субномически ингредиенти* (homogeneous joint single subnomic
ingredients), което е същото като съвкупни частни субномически ингредиенти* (joint particular subnomic ingredients) и като частностопански субномически ингредиенти* (part-subnomic ingredients), и (б) еднородни съвкупностни отделни субномическа ингредиенти* (homogeneous totalitic single
subnomic ingredients), което е същото като съвкупностни частни субномически ингредиенти* (totalitic particular subnomic ingredients), като (а) и (б) са
разновидности на частните субномически ингредиенти;
(2) за еднородния секторен субномически предмет – (а) еднородни съвкупни секторни субномически ингредиенти* (homogeneous joint sector
subnomic ingredients) и (б) еднородни съвкупностни секторни субномически
ингредиенти* (homogeneous totalitic sector subnomic ingredients);
(3) за еднородния обществен субномически предмет – (а) еднородни съвкупни обществени субномически ингредиенти* (homogeneous joint social
subnomic ingredients) и (б) еднородни съвкупностни обществени субномически ингредиенти* (homogeneous totalitic social subnomic ingredients);
(4) за разнородния отделен субномически предмет – (а) разнородни съвкупни отделни субномически ингредиенти* (heterogeneous joint single
subnomic ingredients) и (б) разнородни съвкупностни отделни субномически
ингредиенти* (heterogeneous totalitic single subnomic ingredients);
(5) за разнородния секторен субномически предмет – (а) разнородни съвкупни секторни субномически ингредиенти* (heterogeneous joint sector
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subnomic ingredients), което е същото като съвкупни групови субномически
ингредиенти* (joint group subnomic ingredients) и като груповостопански субномически ингредиенти* (group-subnomic ingredients), и (б) разнородни съвкупностни секторни субномически ингредиенти* (heterogeneous totalitic
sector subnomic ingredients), което е същото като съвкупностни групови субномически ингредиенти* (totalitic group subnomic ingredients), като (а) и (б) са
разновидности на груповите субномически ингредиенти;
(6) за разнородния обществен субномическа предмет – (а) разнородни
съвкупни обществени субномически ингредиенти* (heterogeneous joint social
subnomic ingredients) и (б) разнородни съвкупностни обществени субномически ингредиенти* (heterogeneous totalitic social subnomic ingredients);
(7) за всеобщия отделен субномически предмет – (а) всеобщи съвкупни
отделни субномически ингредиенти* (general joint single subnomic
ingredients) и (б) всеобщи съвкупностни отделни субномически ингредиенти* (general totalitic single subnomic ingredients);
(8) за всеобщия секторен субномически предмет – (а) всеобщи съвкупни
секторни субномически ингредиенти* (general joint sector subnomic
ingredients) и (б) всеобщи съвкупностни секторни субномически ингредиенти* (general totalitic sector subnomic ingredients);
(9) за всеобщия обществен субномически предмет – (а) всеобщи съвкупни
обществени субномически ингредиенти* (general joint social subnomic
ingredients), което е същото като съвкупни всеобхватни субномически ингредиенти (joint comprehensive subnomic ingredients) и като народностопански
субномически ингредиенти* (all-subnomic ingredients), и (б) всеобщи съвкупностни обществени субномически ингредиенти* (general totalitic social
subnomic ingredients), което е същото като съвкупностни всеобхватни субномически ингредиенти* (totalitic comprehensive subnomic ingredients), като (а) и
(б) са разновидности на всеобхватните субномически ингредиенти.
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната субстанциална субномическа обхватност, ингредиентната общностна субномическа обхватност (първите две са разновидности на ингредиентната субномическа обхватност) и ингредиентната субномическа общностност, т.е. при органическата ингредиентна обхватностна субномическа композитност* (organic
ingrediental rangeness subnomic compositness), се конституират следните органически разновидности на субномиката:
(1) за еднородната отделна субномика –
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(а) еднородна съвкупна отделна субномика* (homogeneous joint single
subnomy)
[същото
като
хомоджоинтсингълсубномика*
(homojointsinglesubnomy)], което е същото като съвкупна частна субномика*
(joint particular subnomy) и като частностопанска субномика* (part-subnomy)
{в т.ч. (α) еднородна съвкупна индивидуална субномика* (homogeneous joint
individual subnomy) [същото като хомоджоинтиндисубномика* (homojointindisubnomy)], (β) еднородна съвкупна фирмена субномика* (homogeneous joint
firm
subnomy)
[същото
като
хомоджоинтфирмсубномика*
(homojointfirmsubnomy)] и (γ) еднородна съвкупна отраслова субномика*
(homogeneous joint branch subnomy) [същото като хомоджоинтбраншсубномика* (homojointbranchsubnomy)]};
(б) еднородна съвкупностна отделна субномика* (homogeneous totalitic
single
subnomy)
[същото
като
хомототисингълсубномика*
(homototisinglesubnomy)], което е същото като съвкупностна частна субномика* (totalitic particular subnomy) {в т.ч. (α) еднородна съвкупностна индивидуална субномика* (homogeneous totalitic individual subnomy) [същото като
хомототииндисубномика* (homototiindisubnomy)], (β) еднородна съвкупностна фирмена субномика* (homogeneous totalitic firm subnomy) [същото
като хомототифирмсубномика* (homototifirmsubnomy)] и (γ) еднородна съвкупностна отраслова субномика* (homogeneous totalitic branch subnomy)
[същото като хомототибраншсубномика* (homototibranchsubnomy)]}, като
(а) и (б) са разновидности на частния субномика;
(2) за еднородната секторна субномика – (а) еднородна съвкупна секторна субномика* (homogeneous joint sector subnomy) [същото като хомоджоинтсектисубномика* (homojointsectisubnomy)] и (б) еднородна съвкупностна
секторна субномика* (homogeneous totalitic sector subnomy) [същото като хомототисектисубномика* ( homototisectisubnomy)];
(3) за еднородната обществена субномика – (а) еднородна съвкупна обществена субномика* (homogeneous joint social subnomy) [същото като хомоджоинтсоцисубномика* (homojointsocisubnomy)] и (б) еднородна съвкупностна обществена субномика* (homogeneous totalitic social subnomy) [същото като хомототисоцисубномика* (homototisocisubnomy)];
(4) за разнородната отделна субномика –
(а) разнородна съвкупна отделна субномика* (heterogeneous joint single
subnomy)
[същото
като
хетероджоинтсингълсубномика*
heterojointsinglesubnomy)] {в т.ч. (α) разнородна съвкупна индивидуална субномика* (heterogeneous joint individual subnomy) [същото като хетероджоин121
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиндисубномика* (heterojointindisubnomy)], (β) разнородна съвкупна фирмена субномика* (heterogeneous joint firm subnomy) [същото като хетероджоинтфирмсубномика* (heterojointfirmsubnomy)] и (γ) разнородна съвкупна
отраслова субномика* (heterogeneous joint branch subnomy) [същото като хетероджоинтбраншсубномика* (heterojointbranchsubnomy)]};
(б) разнородна съвкупностна отделна субномика* (heterogeneous totalitic
single subnomy) [същото като хетерототисингълсубномика* (heterototisinglesubnomy)] {в т.ч. (α) разнородна съвкупностна индивидуална
субномика* (heterogeneous totalitic individual subnomy) [същото като хетерототииндисубномика* (heterototiindisubnomy)], (β) разнородна съвкупностна
фирмена субномика* (heterogeneous totalitic firm subnomy) [същото като хетерототифирмсубномика* (heterototifirmsubnomy)] и (γ) разнородна съвкупностна отраслова субномика* (heterogeneous totalitic branch subnomy)
[същото като хетерототибраншсубномика* (heterototibranchsubnomy)]};
(5) за разнородната секторна субномика – (а) разнородна съвкупна секторна субномика* (heterogeneous joint sector subnomy) [същото като хетероджоинтсектисубномика* (heterojointsectisubnomy)], което е същото като
съвкупна групова субномика* (joint group subnomy) и като груповостопанска
субномика* (group-subnomy), и (б) разнородна съвкупностна секторна субномика* (heterogeneous totalitic sector subnomy) [същото като хетерототисектисубномика* (heterototisectisubnomy)], което е същото като съвкупностна групова субномика* (totalitic group subnomy), като (а) и (б) са разновидности на груповата субномика;
(6) за разнородната обществена субномика – (а) разнородна съвкупна обществена субномика* (heterogeneous joint social subnomy) [същото като хетероджоинтсоцисубномика* (heterojointsocisubnomy)] и (б) разнородна съвкупностна обществна субномика* (heterogeneous totalitic social subnomy)
[същото като хетерототисоцисубномика* (heterototisocisubnomy)];
(7) за всеобщата отделна субномика –
(а) всеобща съвкупна отделна субномика* (general joint single subnomy)
[същото като джениджоинтсингълсубномика* (genijointsinglesubnomy)] {в
т.ч. (α) всеобща съвкупна индивидуална субномика* (general joint individual
subnomy) [същото като джениджоинтиндисубномика* (genijointindisubnomy)], (β) всеобща съвкупна фирмена субномика* (general joint firm
subnomy) [същото като джениджоинтфирмсубномика* (genijointfirmsubnomy)] и (γ) всеобща съвкупна отраслова субномика* (general joint
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------branch subnomy) [същото като джениджоинтбраншсубномика* (genijointbranchsubnomy)]};
(б) всеобща съвкупностна отделна субномика* (general totalitic single
subnomy)
[същото
като
дженитотисингълсубномика*
(genitotisinglesubnomy)] {в т.ч. (α) всеобща съвкупностна индивидуална субномика* (general totalitic individual subnomy) [същото като дженитотииндисубномика* (genitotiindisubnomy)], (β) всеобща съвкупностна фирмена субномика* (general totalitic firm subnomy) [същото като дженитотифирмсубномика* (genitotifirmsubnomy)] и (γ) всеобща съвкупностна отраслова субномика* (general totalitic branch subnomy) [същото като дженитотибраншсубномика* (genitotibranchsubnomy)]};
(8) за всеобщата секторна субномика – (а) всеобща съвкупна секторна
субномика* (general joint sector subnomy) [същото като джениджоинтсектисубномика* (genijointsectisubnomy)] и (б) всеобща съвкупностна секторена
субномика* (general totalitic sector subnomy) [същото като дженитотисектисубномика* (genitotisectisubnomy)];
(9) за всеобщата обществена субномика – (а) всеобща съвкупна обществена субномика* (general joint social subnomy) [същото като джениджоинтсоцисубномика* (genijointsocisubnomy)], което е същото като съвкупна всеобхватна субномика (joint comprehensive subnomy) и като народностопанса
субномика* (all-subnomy), и (б) всеобща съвкупностна обществена субномика* (general totalitic social subnomy) [същото като дженитотисоцисубномика* (genitotisocisubnomy)], което е същото като съвкупностна всеобхватна
субномика* (totalitic comprehensive subnomy), като (а) и (б) са разновидности
на всеобхватната субномика.
V. Ингредиентната субномическа съставност* (ingrediental subnomic
compoundness) е общо понятие за ингредиентна субномическа общностност,
ингредиентна субномическа субстанциалност и ингредиентна субномическа
композантност* (ingrediental subnomic composantness) (субномическата общностност, субномическата субстанциалност и субномическата композантност
са разновидности на субномическата съставност). Понятията за субномическа
предмет (това се отнася и за субномическите ингредиенти), които възникват
при ингредиентната субномическа съставност, са показани във фиг. 9. Това е
първично прилагане на ингредиентната субномическа съставност, т.е. на
първичната ингредиентна субномическа съставност* (primary ingrediental
subnomic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Първична ингредиентна
субномическа субстанциалност

на органическата ингредиентна субномическа съставност* (organic
ingrediental subnomic compoundness), е показано във фиг. 10.

Агрегатен субномически
предмет

Агрегатен
съвкупен
субномически
предмет

Агрегатен
съвкупностен субномически
предмет

Множествен
субномически
предмет

Множествен съвкупен субномически
предмет

Множествен съвкупностен
субномически
предмет

Съвкупен
субномически
предмет

Съвкупностен
субномически
предмет

Първична
ингредиентна
субномическа
композантност

Първична ингредиентна
субномическа общностност

Фиг. 9. Първична ингредиентна субномическа съставност
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субаническа ингредиентна
форномическа субстанциалност

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

Агрегатна
субномика

Агрегатна
съвкупна
субномика

Агрегатна
съвкупностна
субномика

Множествена
субномика

Множественасъвкупна
субномика

Множестнета съвкупностна
субномика

Съвкупна
субномика

Съвкупностна
субномика

Органическа
ингредиентна
субномическа
композантност

Органическа ингредиентна
субномическа общностност

Фиг. 10. Органическа ингредиентна субномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната субномическа
субстанциалност и ингредиентната субномическа общностност, т.е. при първичната ингредиентна субномическа композитност* (primary ingrediental
subnomic compositness), се конституират:
(1) агрегатен съвкупен субномически предмет* (aggregate joint subnomic
thing) [същото като субномически агреджоинтпредмет* (subnomic aggrejointthing)] и множествен съвкупен субномически предмет* (plural joint
subnomic thing) [същото като субномически плуджоинтпредмет* (subnomic
plujointthing)] [агрегатният субномически предмет, съвкупният субномически
предмет и агрегатният съвкупен субномически предмет са разновидности на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------по-общото понятие за общ субномически предмет (total subnomic thing), което е същото като субномически топредмет* (subnomic tothing)];
(2) агрегатен съвкупностен субномически предмет* (aggregate totalitic
subnomic thing) [същото като субномически агретотипредмет* (subnomic
aggretotithing)] и множествен съвкупностен субномически предмет* (plural
totalitic subnomic thing) [същото като субномически плутотипредмет*
(subnomic plutotithing)] [множественият субномически предмет, съвкупностният субномически предмет и множественият съвкупностен субномически предмет са разновидности на по-общото понятие за мрежест субномически предмет (reticulated subnomic thing), което е същото като субномически ретипредмет* (subnomic retihing)].
Като субномически връзки в горепосочените субномически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) агрегатни съвкупни субномически ингредиенти* (aggregate joint subnomic ingredients) и множествни
съвкупни субномически ингредиенти* (plural joint subnomic ingredients) [агрегатните субномически ингредиенти, съвкупните субномически ингредиенти и
агрегатните съвкупни субномически ингредиенти са разновидности на пообщото понятие за общи субномически ингредиенти (total subnomic
ingredients)]; (2) агрегатни съвкупностни субномическа ингредиенти*
(aggregate totalitic subnomic ingredients) и множествени съвкупностни субномически ингредиенти* (plural totalitic subnomic ingredients) [множествените
субномически ингредиенти, съвкупностните субномически ингредиенти и
множествените съвкупностни субномически ингредиенти са разновидности на
по-общото понятие за мрежести субномически ингредиенти (reticulated
subnomic ingredients)].
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната субномическа субстанциалност и ингредиентната субномическа общностност, т.е. при
органическата ингредиентна субномическа композитност* (organic
ingrediental subnomic compositness), се конституират:
(1) агрегатна съвкупна субномика* (aggregate joint subnomy) [същото като агреджоинтсубномика* (aggrejointsubnomy)] и множествна съвкупна
субномика* (plural joint subnomy) [същото като плуджоинтсубномика*
(plujointsubnomy)] [агрегатната субномика, съвкупната субномика и агрегатната съвкупна субномика са разновидности на по-общото понятие за обща субномика (total subnomy), което е същото като тосубномика* (tosubnomy)];
(2) агрегатна съвкупностна субномика* (aggregate totalitic subnomy)
[същото като агретотисубномика* (aggretotisubnomy)] и множествена съв126
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------купностна субномика* (plural totalitic subnomy) [същото като плутотисубномика* (plutotisubnomy)] [множествената субномика, съвкупностната субномика и множествената съвкупностна субномика са разновидности на пообщото понятие за мрежеста субномика (reticulated subnomy), което е същото
като ретисубномика* (retihing)].
VI. Ингредиентната субномическа форматност* (ingrediental subnomic
formatness) е общо понятие за ингредиентна субномическа обхватност, ингредиентна субномическа равнищност и ингредиентна субномическа многостранност* (ingrediental subnomic multilaterality) (субномическата обхватност,
субномическата равнищност и субномическата многостранност са разновидности на субномическата форматност). Понятията за субномически предмет (това се отнася и за субномическите ингредиенти), които възникват при
ингредиентната субномическа форматност, са показани във фиг. 11. Това е
първично прилагане на ингредиентната субномическа форматност, т.е. на
първичната ингредиентна субномическа форматност* (primary ingrediental
subnomic formatness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на
органическата ингредиентна субномическа форматност* (organic
ingrediental subnomic formatness), е показано във фиг. 12.
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Първична ингредиентна субномическа
равнищност

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

Всеобхватен макросубномически
предмет

Макросубномически
предмет

Групов
мезосубномически
предмет

Всеобхватен мезосубномически
предмет

Частен
микросубномически
предмет

Групов
микросубномически
предмет

Всеобхватен микросубномически
предмет

Частен
субномически
предмет

Групов
субномически
предмет

Всеобхватен субномически предмет

Мезосубномически
предмет

Микросубномически
предмет

Първична
ингредиентна
субномическа
многостранност

Първична ингредиентна субномическа
обхватност

Фиг. 11. Първична ингредиентна субномическа форматност
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Органическа ингредиентна субномическа
равнищност

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

Всеобхватна
макросубно-мика

Макросубномика

Групова
мезосубномика

Всеобхватна
мезосубномика

Частнамикросубномика

Групова
микросубномика

Всеобхватна
микросубно-мика

Частна
субномика

Групова
субномика

Всеобхватна
субномика

Мезосубномика

Микросубномика

Органическа
ингредиентна
субномическа
многостранност

Органическа ингредиентна субномическа
обхватност

Фиг. 12. Органическа ингредиентна субномическа форматност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната субномическа
равнищност, ингредиентната общностна субномическа обхватност и ингредиентната субстанциална субномическа обхватност (което означава съвместно да
се приложат ингредиентната субномическа равнищност и ингредиентната суб129
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа обхватност), т.е. при първичната ингредиентна субномическа
многостранност* (primary ingrediental subnomic multilaterality), се конституират следните разновидности на субномическия предмет:
(1) за микросубномическата предмет:
(а) към отделния микросубномически предмет –
(α) еднороден отделен микросубномически предмет* (homogeneous
single microsubnomic thing) [същото като микросубномически хомосингълпредмет* (microsubnomic homosinglething)] {в т.ч. еднороден индивидуален
микросубномически предмет* (homogeneous individual microsubnomic thing)
[същото като микросубномически хомоиндипредмет* (microsubnomic homoindithing)],
еднороден
фирмен
микросубномически
предмет*
(homogeneous firm microsubnomic thing) [същото като микросубномически хомофирмпредмет* (microsubnomic homofirmthing)] и еднороден отраслови
микросубномически предмет* (homogeneous branch microsubnomic thing)
[същото като микросубномически хомобраншпредмет* (microsubnomic homobranchthing)]};
(β) разнороден отделен микросубномически предмет* (heterogeneous
single microsubnomic thing) [същото като микросубномически хетеросингълпредмет* (microsubnomic heterosinglething)] {в т.ч. разнороден индивидуален
микросубномически предмет* (heterogeneous individual microsubnomic thing)
[същото като микросубномически хетероиндипредмет* (microsubnomic
heteroindithing)], разнороден фирмен микросубномически предмет*
(heterogeneous firm microsubnomic thing) [същото като микросубномически
хетерофирмпредмет* (microsubnomic heterofirmthing)] и разнороден отраслови микросубномически предмет* (heterogeneous branch microsubnomic
thing)
[същото
като
микросубномически
хетеробраншпредмет*
(microsubnomic heterobranchthing)]};
(γ) всеобщ отделен микросубномически предмет* (general single
microsubnomic thing) [същото като микросубномически дженисингълпредмет* (microsubnomic genisinglething)] [еднородният микросубномически
предмет, отделният микросубномически предмет и еднородният отделен микросубномически предмет са разновидности на по-общото понятие за частен
микросубномически предмет* (particular microsubnomic thing), което е същото като микросубномически партипредмет* (microsubnomic partithing)] {в
т.ч. всеобщ индивидуален микросубномически предмет* (general individual
microsubnomic thing) [същото като микросубномически дженииндипредмет*
(microsubnomic geniindithing)], всеобщ фирмен микросубномически предмет*
130
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(general firm microsubnomic thing) [същото като микросубномически дженифирмпредмет* (microsubnomic genifirmthing)] и всеобщ отраслови микросубномически предмет* (general branch microsubnomic thing) [същото като
микросубномически
дженибраншпредмет*
(microsubnomic
genibranchthing)]};
(б) към секторния микросубномически предмет – еднороден секторен
микросубномически предмет* (homogeneous sector microsubnomic thing) [същото като микросубномически хомосектипредмет* (microsubnomic homosectithing)], разнороден секторен микросубномически предмет* (heterogeneous
sector microsubnomic thing) [същото като микросубномически хетеросектипредмет* (microsubnomic heterosectithing)] и всеобщ сесторен микросубномически предмет* (general sector microsubnomic thing) [същото като микросубномически дженисектипредмет* (microsubnomic genisectithing)] [разнородният микросубномически предмет, секторният микросубномически предмет и разнородният секторен микросубномически предмет са разновидности
на по-общото понятие за групов микросубномически предмет* (group
microsubnomic thing), което е същото като микросубномически групопредмет* (microsubnomic groupthing)];
(в) към обществения микросубномически предмет – еднороден обществен микросубномически предмет* (homogeneous social microsubnomic thing)
[същото като микросубномически хомосоципредмет* (microsubnomic
homosocithing)], разнороден обществен микросубномически предмет*
(heterogeneous social microsubnomic thing) [същото като микросубномически
хетеросоципредмет* (microsubnomic heterosocithing)] и всеобщ обществен
микросубномически предмет* (general social microsubnomic thing) [същото
като микросубномически дженисоципредмет* (microsubnomic genisocithing)]
[всеобщият микросубномически предмет, общественият микросубномически
предмет и всеобщият обществен микросубномически предмет са разновидности на по-общото понятие за всеобхватен микросубномически предмет*
(comprehensive microsubnomic thing), което е същото като микрофорномически компрепредмет* (microsubnomic comprething)];
(2) за мезосубномическия предмет:
(а) към секторния мезосубномически предмет – еднороден секторен мезосубномически предмет* (homogeneous sector mesosubnomic thing) [същото
като мезосубномически хомосектипредмет* (mesosubnomic homosectithing)],
разнороден секторен мезосубномически предмет* (heterogeneous sector
mesosubnomic thing) [същото като мезосубномически хетеросектипредмет*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(mesosubnomic heterosectithing)] и всеобщ сесторен мезосубномически предмет* (general sector mesosubnomic thing) [същото като мезосубномически
дженисектипредмет* (mesosubnomic genisectithing)] [разнородният мезосубномически предмет, секторният мезосубномически предмет и разнородният
секторен мезосубномически предмет са разновидности на по-общото понятие
за групов мезосубномически предмет* (group mesosubnomic thing), което е
същото като мезосубномически групопредмет* (mesosubnomic groupthing)];
(б) към обществения мезосубномически предмет – еднороден обществен
мезосубномически предмет* (homogeneous social mesosubnomic thing) [същото
като
мезосубномически
хомосоципредмет*
(mesosubnomic
homosocithing)], разнороден обществен мезосубномически предмет*
(heterogeneous social mesosubnomic thing) [същото като мезосубномически хетеросоципредмет* (mesosubnomic heterosocithing)] и всеобщ обществен мезосубномически предмет* (general social mesosubnomic thing) [същото като
мезосубномически дженисоципредмет* (mesosubnomic genisocithing)] [всеобщият мезосубномически предмет, общественият мезосубномически предмет
и всеобщият обществен мезосубномически предмет са разновидности на пообщото понятие за всеобхватен мезосубномически предмет* (comprehensive
mesosubnomic thing), което е същото като мезосубномически компрепредмет*
(mesosubnomic comprething)];
(3) за макросубномическия предмет:
(а) към обществения макросубномически предмет – еднороден обществен макросубномически предмет* (homogeneous social macrosubnomic thing)
[същото като макросубномически хомосоципредмет* (macrosubnomic homosocithing)] (ако не е посочено друго, под еднороден обществен предмет обикновено се подразбира еднородният обществен макросубномически предмет),
разнороден обществен макросубномически предмет* (heterogeneous social
macrosubnomic thing) [същото като макросубномически хетеросоципредмет*
(macrosubnomic heterosocithing)] (ако не е посочено друго, под разнороден обществен предмет обикновено се подразбира разнородният обществен макросубномически предмет) и всеобщ обществен макросубномически предмет*
(general social macrosubnomic thing) [същото като макросубномически дженисоципредмет* (macrosubnomic genisocithing)] (ако не е посочено друго, под
всеобщ обществен предмет обикновено се подразбира всеобщият обществен
макросубномически предмет) [всеобщият макросубномически предмет, общественият макросубномически предмет и всеобщият обществен макросубномически предмет са разновидности на по-общото понятие за всеобхватен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------макросубномически предмет* (comprehensive macrosubnomic thing), което е
същото като макросубномически компрепредмет* (macrosubnomic
comprething)].
Като субномически връзки в горепосочените субномически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно:
(1) за микросубномическия предмет:
(а) към отделния микросубномически предмет – еднородни отделни микросубномически
ингредиенти*
(homogeneous
single
microsubnomic
ingredients), разнородни отделни микросубномически ингредиенти*
(heterogeneous single microsubnomic ingredients) и всеобщи отделни микросубномически ингредиенти* (general single microsubnomic ingredients) [еднородните микросубномически ингредиенти, отделните микросубномически ингредиенти и еднородните отделни микросубномически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие за частни микросубномически ингредиенти* (particular microsubnomic ingredients)];
(б) към секторния микросубномически предмет – еднородни секторни
микросубномически ингредиенти* (homogeneous sector microsubnomic
ingredients), разнородни секторни микросубномически ингредиенти*
(heterogeneous sector microsubnomic ingredients) и всеобщи сесторни микросубномически ингредиенти* (general sector microsubnomic ingredients) [разнородните микросубномически ингредиенти, секторните микросубномически
ингредиенти и разнородните секторни микросубномически ингредиенти са
разновидности на по-общото понятие за групови микросубномически ингредиенти* (group microsubnomic ingredients)];
(в) към обществения микросубномическа предмет – еднородни обществени микросубномически ингредиенти* (homogeneous social microsubnomic
ingredients), разнородни обществени микросубномически ингредиенти*
(heterogeneous social microsubnomic ingredients) и всеобщи обществени микросубномически ингредиенти* (general social microsubnomic ingredients) [всеобщите микросубномически ингредиенти, обществените микросубномически
ингредиенти и всеобщите обществени микросубномически ингредиенти са
разновидности на по-общото понятие за всеобхватни микросубномически
ингредиенти* (comprehensive microsubnomic ingredients)];
(2) за мезосубномическия предмет:
(а) към секторния мезосубномически предмет – еднородни секторни мезосубномически ингредиенти* (homogeneous sector mesosubnomic ingredients),
разнородни секторни мезосубномически ингредиенти* (heterogeneous sector
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------mesosubnomic ingredients) и всеобщи сесторни мезосубномически предмет*
(general sector mesosubnomic ingredients) [разнородните мезосубномически ингредиенти, секторните мезосубномически ингредиенти и разнородните секторни мезосубномически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие
за групови мезосубномически ингредиенти* (group mesosubnomic
ingredients)];
(б) към обществения мезосубномически предмет – еднородни обществени мезосубномически ингредиенти* (homogeneous social mesosubnomic
ingredients), разнородни обществени мезосубномически ингредиенти*
(heterogeneous social mesosubnomic ingredients) и всеобщи обществени мезосубномически ингредиенти* (general social mesosubnomic ingredients) [всеобщите мезосубномически ингредиенти, обществените мезосубномически ингредиенти и всеобщите обществени мезосубномически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие за всеобхватни мезосубномически ингредиенти* (comprehensive mesosubnomic ingredients)];
(3) за макросубномическия предмет:
(а) към обществения макросубномически предмет – еднородни обществени макросубномически ингредиенти* (homogeneous social macrosubnomic
ingredients) (ако не е посочено друго, под еднородни обществени ингредиенти
обикновено се подразбират еднородните обществени макросубномически ингредиенти), разнородни обществени макросубномически ингредиенти*
(heterogeneous social macrosubnomic ingredients) (ако не е посочено друго, под
разнородни обществени ингредиенти обикновено се подразбират разнородните
обществени макросубномически ингредиенти) и всеобщи обществени макросубномически ингредиенти* (general social macrosubnomic ingredients) (ако не
е посочено друго, под всеобщи обществени ингредиенти обикновено се подразбират всеобщите обществени макросубномически ингредиенти) [всеобщите
макросубномически ингредиенти, обществените макросубномически ингредиенти и всеобщите обществени макросубномически ингредиенти са разновидности на по-общото понятие за всеобхватни макросубномически ингредиенти* (comprehensive macrosubnomic ingredients)].
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната субномическа равнищност, ингредиентната общностна субномическа обхватност и ингредиентната субстанциална субномическа обхватност (което означава съвместно да се приложат ингредиентната субномическа равнищност и ингредиентната субномическа обхватност), т.е. при органическата ингредиентна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субномическа многостранност* (organic ingrediental subnomic multilaterality),
се конституират следните разновидности на субномиката:
(1) за микросубномиката:
(а) към отделната микросубномика –
(α) еднородна отделна микросубномика* (homogeneous single
microsubnomy)
[същото
като
хомосингълмикросубномика*
(homosinglemicrosubnomy)] {в т.ч. еднородна индивидуална микросубномика*
(homogeneous individual microsubnomy) [същото като хомоиндимикросубномика* (homoindimicrosubnomy)], еднородна фирмена микросубномика*
(homogeneous firm microsubnomy) [същото като хомофирммикросубномика*
(homofirmmicrosubnomy)] и еднородна отраслова микросубномика*
(homogeneous branch microsubnomy) [същото като хомобраншмикросубномика* (homobranchmicrosubnomy)]};
(β) разнородна отделна микросубномика* (heterogeneous single
microsubnomy)
[същото
като
хетеросингълмикросубномика*
(heterosinglemicrosubnomy)] {в т.ч. разнородна индивидуална микросубномика* (heterogeneous individual microsubnomy) [същото като хетероиндимикросубномика* (heteroindimicrosubnomy)], разнородна фирмена микросубномика* (heterogeneous firm microsubnomy) [същото като хетерофирммикросубномика* (heterofirmmicrosubnomy)] и разнородна отраслова микросубномика* (heterogeneous branch microsubnomy) [същото като хетеробраншмикросубномика* (heterobranchmicrosubnomy)]};
(γ) всеобща отделна микросубномика* (general single microsubnomy)
[същото като дженисингълмикросубномика* (genisinglemicrosubnomy)]
[еднородната микросубномика, отделната микросубномика и еднородната отделна микросубномика са разновидности на по-общото понятие за частна
микросубномика* (particular microsubnomy), което е същото като партимикросубномика* (microsubnomic partisubnomy)] {в т.ч. всеобща индивидуална
микросубномика* (general individual microsubnomy) [същото като дженииндимикросубномика* (geniindimicrosubnomy)], всеобща фирмена микросубномика* (general firm microsubnomy) [същото като дженифирммикросубномика* (microsubnomic genifirmsubnomy)] и всеобща отраслова микросубномика* (general branch microsubnomy) [същото като дженибраншмикросубномика* (genibranchmicrosubnomy)]};
(б) към секторния микросубномика – еднородна секторна микросубномика* (homogeneous sector microsubnomy) [същото като хомосектимикросубномика* (homosectimicrosubnomy)], разнородна секторна микросубномика*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(heterogeneous sector microsubnomy) [същото като хетеросектимикросубномика* (heterosectimicrosubnomy)] и всеобща сесторна микросубномика*
(general sector microsubnomy) [същото като дженисектимикросубномика*
(genisectimicrosubnomy)] [разнородната микросубномика, секторната микросубномика и разнородната секторен микросубномика са разновидности на пообщото понятие за групова микросубномика* (group microsubnomy), което е
същото като групомикросубномика* (groupmicrosubnomy)];
(в) към обществената микросубномика – еднородна обществена микросубномика* (homogeneous social microsubnomy) [същото като хомосоцимикросубномика* (homosocimicrosubnomy)], разнородна обществена микросубномика* (heterogeneous social microsubnomy) [същото като хетеросоцимикросубномика* (heterosocimicrosubnomy)] и всеобща обществена микросубномика* (general social microsubnomy) [същото като дженисоцимикросубномика* (genisocimicrosubnomy)] [всеобщатат микросубномика, обществената микросубномика и всеобщата обществена микросубномика са разновидности на
по-общото понятие за всеобхватна микросубномика* (comprehensive
microsubnomy),
което
е
същото
като
компремикросубномика*
(compremicrosubnomy)];
(2) за мезосубномиката:
(а) към секторната мезосубномика – еднородна секторна мезосубномика* (homogeneous sector mesosubnomy) [същото като хомосектимезосубномика* (homosectimesosubnomy)], разнородна секторна мезосубномика*
(heterogeneous sector mesosubnomy) [същото като хетеросектимезосубномика* (heterosectimesosubnomy)] и всеобща сесторна мезосубномика* (general
sector mesosubnomy) [същото като дженисектимезосубномика* (genisectimesosubnomy)] [разнородната мезосубномика, секторната мезосубномика и
разнородната секторен мезосубномика са разновидности на по-общото понятие за групова мезосубномика* (group mesosubnomy), което е същото като
групомезосубномика* (groupmesosubnomy)];
(б) към обществената мезосубномика – еднородна обществена мезосубномика* (homogeneous social mesosubnomy) [същото като хомосоцимезосубномика* (homosocimesosubnomy)], разнородна обществена мезосубномика*
(heterogeneous social mesosubnomy) [същото като хетеросоцимезосубномика*
(heterosocimesosubnomy)] и всеобща обществена мезосубномика* (general
social
mesosubnomy)
[същото
като
дженисоцимезосубномика*
(genisocimesosubnomy)] [всеобщата мезосубномика, обществената мезосубномика и всеобщата обществен мезосубномика са разновидности на по-общото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------понятие за всеобхватна мезосубномика* (comprehensive mesosubnomy), което
е същото като компремезосубномика* (compremesosubnomy)];
(3) за макросубномиката:
(а) към обществената макросубномика – еднородна обществеан макросубномика* (homogeneous social macrosubnomy) [същото като хомосоцимакросубномика* (homosocimacrosubnomy)] (ако не е посочено друго, под еднороден обществена субномика обикновено се подразбира еднородната обществена
макросубномика),
разнородна
обществена
макросубномика*
(heterogeneous social macrosubnomy) [същото като хетеросоцимакросубномика* (heterosocimacrosubnomy)] (ако не е посочено друго, под разнородна обществена субномика обикновено се подразбира разнородната обществена макросубномика) и всеобща обществена макросубномика* (general social
macrosubnomy)
[същото
като
дженисоцимакросубномика*
(genisocimacrosubnomy)] (ако не е посочено друго, под всеобща обществена
субномика обикновено се подразбира всеобщата обществена макросубномика)
[всеобщата макросубномика, обществената макросубномика и всеобщата обществена макросубномика са разновидности на по-общото понятие за всеобхватна макросубномика* (comprehensive macrosubnomy), което е същото като
компремакросубномика* (compremacrosubnomy)].
Ингредиентната субномическа многостранност е ингредиентен субномически критерий, чрез който се идентифицират отделни сегменти от цялостното поле на ингредиентната субномическа форматност, дефинирани едновременно от ингредиентната субномическа равнищност и ингредиентната субномическа обхватност.
Тъй като ингредиентната субномическа обхватност има поне две разновидности – ингредиентната субстанциална субномическа обхватност и ингредиентната общностна субномическа обхватност, то и ингредиентната
субномическа форматност има поне две съответстващи им разновидности: това са ингредиентната субстанциална субномическа форматност и ингредиентната общностна субномическа форматност.
VII. Ингредиентната субстанциална субномическа форматност*
(ingrediental substantial subnomic formatness) е общо понятие за ингредиентна
субстанциална субномическа обхватност, ингредиентна субномическа равнищеност и ингредиентна субстанциална субномическа многостранност*
(ingrediental substantial subnomic multilaterality) (субстанциалната субномическа обхватност, субномическата равнищност и субномическата многостранност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------са разновидности на субстанциалната субномическа форматност). Понятията
за субномическия предмет, които възникват при ингредиентната субстанциална субномическа форматност, са показани във фиг. 13. Това е първично прилагане на ингредиентната субстанциална субномическа форматност, т.е. на
първичната ингредиентна субстанциална субномическа форматност*
(primary ingrediental substantial subnomic formatness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна субстанциална субномическа форматност* (organic ingrediental substantial subnomic
formatness), е показано във фиг. 14.
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Първична ингредиентна субномическа
равнищност`

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

Макросубномически
предмет

Еднороден
макросубномически
предмет

Разнороден макросубномически
предмет

Всеобщ
макросубномически
предмет

Мезосубномически
предмет

Еднороден
мезосубномически
предмет

Разнороден мезосубномически
предмет

Всеобщ
мезосубномически
предмет

Микросубномически
предмет

Еднороден
микросубномически
предмет

Разнороден микросубномически
предмет

Еднороден субномически предмет

Разнороден субномически предмет

Първична
ингредиентна
субстанциална
субномическа
многостранност

Всеобщ
микросубномически
предмет

Всеобщ
субномически
предмет

Първична ингредиентна субстанциална
субномическа обхватност

Фиг. 13. Първична ингредиентна субстанциална субномическа форматност
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Органическа ингредиентна субномическа
равнищност`

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

Макросубномика

Еднородна
макросубномика

Разнородна
макросубномика

Всеобщамакросубномика

Мезосубномика

Еднородна
мезосубномика

Разнородна
мезосубномика

Всеобщамезосубномика

Микросубномика

Еднородна
микросубномика

Разнородна
микросубномика

Всеобщамикросубномика

Еднородна
субномика

Разнородна
субномика

Всеобща
субномика

Органическа
ингредиентна
субстанциална
субномическа
многостранност

Органическа ингредиентна субстанциална
субномическа обхватност

Фиг. 14. Органическа ингредиентна субстанциална субномическа форматност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната субномическа
равнищност и ингредиентната субстанциална субномическа обхватност, т.е.
при първичната ингредиентна субстанциална субномическа многостран-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност* (primary ingrediental substantial subnomic multilaterality), се конституират:
(1) за микросубномическия предмет – еднороден микросубномически
предмет* (homogeneous microsubnomic thing) [същото като микросубномически хомопредмет* (microsubnomic homothing)], разнороден микросубномически предмет* (heterogeneous microsubnomic thing) [същото като микросубномически хетеропредмет* (microsubnomic heterothing)] и всеобщ микросубномически предмет* (general microsubnomic thing) [същото като микросубномически дженипредмет* (microsubnomic genithing)];
(2) за мeзосубномическия предмет – еднороден мезосубномически предмет* (homogeneous mesosubnomic thing) [същото като мезосубномически хомопредмет* (mesosubnomic homothing)], разнороден мезосубномически
предмет* (heterogeneous mesosubnomic thing) [същото като мезосубномически
хетеропредмет* (mesosubnomic heterothing)] и всеобщ мезосубномически
предмет* (general mesosubnomic thing) [същото като мезосубномически дженипредмет* (mesosubnomic genithing)];
(3) за макросубномическия предмет – еднороден макросубномически
предмет* (homogeneous macrosubnomic thing) [същото като макросубномически хомопредмет* (macrosubnomic homothing)], разнороден макросубномически предмет* (heterogeneous macrosubnomic thing) [същото като макросубномически хетеропредмет* (macrosubnomic heterothing)] и всеобщ макросубномически предмет* (general macrosubnomic thing) [същото като макросубномически дженипредмет* (macrosubnomic genithing)].
Като субномически връзки в горепосочените субномически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) за микросубномическия
предмет – еднородни микросубномически ингредиенти* (single
microsubnomic ingredients), разнородни микросубномически ингредиенти*
(sector microsubnomic ingredients) и всеобщи микросубномически ингредиенти* (social microsubnomic ingredients); (2) за мезосубномическия предмет –
еднородни
мезосубномически
ингредиенти*
(sector
mesosubnomic
ingredients),
разнородни
мезосубномически
ингредиенти*
(social
mesosubnomic ingredients) и всеобщи мезосубномически ингредиенти* (social
mesosubnomic ingredients); (3) за макросубномическия предмет – еднородни
макросубномически ингредиенти* (social macrosubnomic ingredients), разнородни макросубномически ингредиенти* (social macrosubnomic ingredients) и
всеобщи
макросубномически
ингредиенти*
(social
macrosubnomic
ingredients).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната субномическа равнищност и ингредиентната субстанциална субномическа обхватност,
т.е. при органическата ингредиентна субстанциална субномическа многостранност* (organic ingrediental substantial subnomic multilaterality), се
конституират:
(1) за микросубномиката – еднородна микросубномика* (homogeneous
microsubnomy) [същото като хомомикросубномика* (homomicrosubnomy)],
разнородна микросубномика* (heterogeneous microsubnomy) [същото като хетеромикросубномика* (heteromicrosubnomy)] и всеобща микросубномика*
(general
microsubnomy)
[същото
като
дженимикросубномика*
(genimicrosubnomy)];
(2) за мезосубномиката – еднородна мезосубномика* (homogeneous
mesosubnomy) [същото като хомомезосубномика* (homomesosubnomy)], разнородна мезосубномика* (heterogeneous mesosubnomy) [същото като хетеромезосубномика* (heteromesosubnomy)] и всеобща мезосубномика* (general
mesosubnomy) [същото като дженимезосубномика* (genimesosubnomy)];
(1) за макросубномиката – еднородна макросубномика* (homogeneous
macrosubnomy) [същото като хомомакросубномика* (homomacrosubnomy)],
разнородна макросубномика* (heterogeneous macrosubnomy) [същото като
хетеромакросубномика* (heteromacrosubnomy)] и всеобща макросубномика*
(general
macrosubnomy)
[същото
като
дженимакросубномика*
(genimacrosubnomy)];
Ингредиентната субстанциална субномическа многостранност е ингредиентен субномически критерий, чрез който се идентифицират отделни сегменти от цялостното поле на ингредиентната субстанциална субномическа
форматност, дефинирани едновременно от ингредиентната субномическа равнищност и ингредиентната субстанциална субномическа обхватност.
Когато субстанциално и съвместно се приложат ингредиентната субномическа равнищност, ингредиентната субстанциална субномическа обхватност, ингредиентната субномическа общностност и ингредиентната общностна
субномическа обхватност, се конституират:
(1) за еднородния отделен субномически предмет – (а) еднороден съвкупен отделен субномически предмет* (homogeneous joint single subnomic
thing), което е същото като съвкупен частен субномически предмет* (joint
particular subnomic thing) и като частностопански субномически предмет*
(part-subnomic thing) [тя е като еднороден съвкупен отделен микросубномически предмет* (homogeneous joint single microsubnomic thing), което е също142
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то като съвкупен частен микросубномически предмет* (joint particular
microsubnomic thing) и като частностопански микросубномически предмет*
(part-microsubnomic thing)], и (б) еднороден съвкупаностен отделен субномически предмет* (homogeneous totalitic single subnomic thing), което е същото
като съвкупеностен частен субномически предмет* (totalitic particular
subnomic thing) [тя е като еднороден съвкупностен отделен микросубномически предмет* (homogeneous totalitic single microsubnomic thing), което е същото като съвкупеностен частен микросубномически предмет* (totalitic
particular microsubnomic thing)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са
разновидности на частния микросубномически предмет;
(2) за еднородния секторен субномически предмет – (а) еднороден съвкупен секторен субномически предмет* (homogeneous joint sector subnomic
thing) [в т.ч. (α) еднороден съвкупен секторен микросубномически предмет*
(homogeneous joint sector microsubnomic thing) и (β) еднороден съвкупен секторен мезосубномически предмет* (homogeneous joint sector mesosubnomic
thing)] и (б) еднороден съвкупностен секторен субномически предмет*
(homogeneous totalitic sector subnomic thing) [в т.ч еднороден съвкупностен
секторен микросубномически предмет* (homogeneous totalitic sector
microsubnomic thing) и еднороден съвкупностен секторен мезосубномически
предмет* (homogeneous totalitic sector mesosubnomic thing)];
(3) за еднородния обществен субномически предмет – (а) еднороден съвкупен обществен субномически предмет* (homogeneous joint social subnomic
thing) [в т.ч. (α) еднороден съвкупен обществен микросубномически предмет* (homogeneous joint social microsubnomic thing), (β) еднороден съвкупен
обществен мезосубномически предмет* (homogeneous joint social
mesosubnomic thing) и (γ) еднороден съвкупен обществен макросубномически
предмет* (homogeneous joint social macrosubnomic thing)] и (б) еднороден съвкупностен обществен субномически предмет* (homogeneous totalitic social
subnomic thing) [в т.ч. (α) еднороден съвкупностен обществен микросубномически предмет* (homogeneous totalitic social microsubnomic thing), (β) еднороден съвкупностен обществен мезосубномически предмет* (homogeneous
totalitic social mesosubnomic thing) и (γ) еднороден съвкупностен обществен
макросубномически предмет* (homogeneous totalitic social macrosubnomic
thing)];
(4) за разнородния отделен субномически предмет – (а) разнороден съвкупен отделен субномически предмет* (heterogeneous joint single subnomic
thing) [тя е като разнороден съвкупен отделен микросубномически предмет*
143

1772

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(heterogeneous joint single microsubnomic thing)] и (б) разнороден съвкупностен отделен субномически предмет* (heterogeneous totalitic single subnomic
thing) [тя е като разнороден съвкупностен отделен микросубномически
предмет* (heterogeneous totalitic single subnomic microthing)];
(5) за разнородния секторен субномически предмет – (а) разнороден съвкупен секторен субномически предмет* (heterogeneous joint sector subnomic
thing), което е същото като съвкупен групов субномически предмет* (joint
group subnomic thing) и като груповостопански субномически предмет*
(group-subnomic thing) [в т.ч. (α) разнороден съвкупен секторен микросубномически предмет* (heterogeneous joint sector microsubnomic thing), което е
същото като съвкупен групов микросубномически предмет* (joint group
microsubnomic thing) и като груповостопански микросубномически предмет*
(group-microsubnomic thing) и (β) разнороден съвкупен секторен мезосубномически предмет* (heterogeneous joint sector mesosubnomic thing), което е същото като съвкупен групов мезосубномически предмет* (joint group
mesosubnomic thing) и като груповостопански мезосубномически предмет*
(group-mesosubnomic thing)], и (б) разнороден съвкупностен секторен субномически предмет* (heterogeneous totalitic sector subnomic thing), което е същото като съвкупеностен групов субномически предмет* (totalitic group
subnomic thing) [в т.ч. (α) разнороден съвкупностен секторен микросубномически предмет* (heterogeneous totalitic sector microsubnomic thing), което е
същото като съвкупеностен групов микросубномически предмет* (totalitic
group microsubnomic thing) и (β) разнороден съвкупностен секторен мезосубномически предмет* (heterogeneous totalitic sector mesosubnomic thing), което
е същото като съвкупеностен групов мезосубномически предмет* (totalitic
group mesosubnomic thing)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са разновидности, съответно, на груповия микросубномически предмет и груповия мезосубномически предмет;
(6) за разнородния обществен субномически предмет – (а) разнороден
съвкупен обществен субномически предмет* (heterogeneous joint social
subnomic thing) [в т.ч. (α) разнороден съвкупен обществен микросубномически предмет* (heterogeneous joint social microsubnomic thing), (β) разнороден
съвкупен обществен мезосубномически предмет* (heterogeneous joint social
mesosubnomic thing) и (γ) разнороден съвкупен обществен макросубномически предмет* (heterogeneous joint social macrosubnomic thing)] и (б) разнороден
съвкупностен обществен субномически предмет* (heterogeneous totalitic
social subnomic thing) [в т.ч. (α) разнороден съвкупностен обществен микро144
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субномически предмет* (heterogeneous totalitic social microsubnomic thing), (β)
разнороден съвкупностен обществен мезосубномически предмет*
(heterogeneous totalitic social mesosubnomic thing) и (γ) разнороден съвкупностен обществен макросубномически предмет* (heterogeneous totalitic social
macrosubnomic thing)];
(7) за всеобщия отделен субномически предмет – (а) всеобщ съвкупен отделен субномически предмет* (general joint single subnomic thing) [тя е като
всеобщ съвкупен отделен микросубномически предмет* (general joint single
microsubnomic thing)] и (б) всеобщ съвкупностен отделен субномически
предмет* (general totalitic single subnomic thing) [тя е като всеобщ съвкупностен отделен микросубномически предмет* (general totalitic single
microsubnomic thing)];
(8) за всеобщия секторен субномически предмет – (а) всеобщ съвкупен
секторен субномически предмет* (general joint sector subnomic thing) [в т.ч.
(α) всеобщ съвкупен секторен микросубномически предмет* (general joint
sector microsubnomic thing) и (β) всеобщ съвкупен секторен мезосубномически предмет* (general joint sector mesosubnomic thing)] и (б) всеобщ съвкупностен секторен субномически предмет* (general totalitic sector subnomic
thing) [в т.ч. (α) всеобщ съвкупностен секторен микросубномически предмет* (general totalitic sector microsubnomic thing) и (β) всеобщ съвкупностен
секторен мезосубномически предмет* (general totalitic sector mesosubnomic
thing)];
(9) за всеобщия обществен субномически предмет – (а) всеобщ съвкупен
обществен субномически предмет* (general joint social subnomic thing), което
е същото като съвкупен всеобхватен субномически предмет (joint
comprehensive subnomic thing) и като народностопански субномически предмет* (all-subnomic thing) [в т.ч. (α) всеобщ съвкупен обществен микросубномически предмет* (general joint social microsubnomic thing), което е същото
като съвкупен всеобхватен микросубномически предмет (joint comprehensive
microsubnomic thing) и като народностопански микросубномически предмет* (all-microsubnomic thing), (β) всеобщ съвкупен обществен мезосубномически предмет* (general joint social mesosubnomic thing), което е същото
като съвкупен всеобхватен мезосубномически предмет (joint comprehensive
mesosubnomic thing) и като народностопански мезосубномически предмет*
(all-mesosubnomic thing) и (γ) всеобщ съвкупен обществен макросубномически предмет* (general joint social macrosubnomic thing), което е същото като
съвкупен всеобхватен макросубномически предмет (joint comprehensive mac145

1774

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------rosubnomic thing) и като народностопански макросубномически предмет*
(all-macrosubnomic thing)], и (б) всеобщ съвкупностен обществен субномически предмет* (general totalitic social subnomic thing), което е същото като
съвкупеностен всеобхватен субномически предмет* (totalitic comprehensive
subnomic thing) [в т.ч. (α) всеобещ съвкупностен обществен микросубномически предмет* (general totalitic social microsubnomic thing), което е същото
като съвкупеностен всеобхватен микросубномически предмет* (totalitic
comprehensive microsubnomic thing), (β) всеобщ съвкупностен обществен мезосубномически предмет* (general totalitic social mesosubnomic thing), което е
същото като съвкупеностен всеобхватен мезосубномически предмет*
(totalitic comprehensive mesosubnomic thing) и (γ) всеобщ съвкупностен обществен макросубномически предмет* (general totalitic social macrosubnomic
thing), което е същото като съвкупеностен всеобхватен макросубномически
предмет* (totalitic comprehensive macrosubnomic thing)], като съдържащите се
в (а) и (б) позиции са разновидности, съответно, на всеобхватния микросубномически предмет, всеобхватния мезосубномически предмет и всеобхватния
макросубномически предмет.
На всички разновидности на тези субномически предмети отговарят съответстващи им разновидности на субномически ингредиенти.
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната субномическа равнищност, ингредиентната субстанциална субномическа обхватност,
ингредиентната субномическа общностност и ингредиентната общностна субномическа обхватност, се конституират:
(1) за еднородната отделна субномика – (а) еднороден съвкупен отделна
субномика* (homogeneous joint single subnomy), което е същото като съвкупна
частна субномика* (joint particular subnomy) и като частностопанска субномика* (part-subnomy) [тя е като еднородна съвкупна отделна микросубномика* (homogeneous joint single microsubnomy), което е същото като съвкупна
частна микросубномика* (joint particular microsubnomy) и като частностопанска микросубномика* (part-microsubnomy)], и (б) еднородна съвкупаностна отделна субномика* (homogeneous totalitic single subnomy), което е същото като съвкупеностна частна субномика* (totalitic particular subnomy) [тя
е като еднородна съвкупностна отделна микросубномика* (homogeneous
totalitic single microsubnomy), което е същото като съвкупеностна частна
микросубномика* (totalitic particular microsubnomy)], като съдържащите се в
(а) и (б) позиции са разновидности на частната микросубномика;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) за еднородната секторна субномика – (а) еднородна съвкупна секторна субномика* (homogeneous joint sector subnomy) [в т.ч. (α) еднородна съвкупна секторна микросубномика* (homogeneous joint sector microsubnomy) и
(β) еднородна съвкупна секторна мезосубномика* (homogeneous joint sector
mesosubnomy)] и (б) еднородна съвкупностна секторна субномика*
(homogeneous totalitic sector subnomy) [в т.ч еднородна съвкупностна секторна микросубномика* (homogeneous totalitic sector microsubnomy) и еднородна
съвкупностна секторна мезосубномика* (homogeneous totalitic sector
mesosubnomy)];
(3) за еднородната обществена субномика – (а) еднородна съвкупна обществена субномика* (homogeneous joint social subnomy) [в т.ч. (α) еднородна
съвкупна обществена микросубномика* (homogeneous joint social
microsubnomy), (β) еднородна съвкупна обществена мезосубномика*
(homogeneous joint social mesosubnomy) и (γ) еднородна съвкупна обществена
макросубномика* (homogeneous joint social macrosubnomy)] и (б) еднородна
съвкупностна обществена субномика* (homogeneous totalitic social subnomy)
[в т.ч. (α) еднородна съвкупностен обществена микросубномика*
(homogeneous totalitic social microsubnomy), (β) еднородна съвкупностна обществена мезосубномика* (homogeneous totalitic social mesosubnomy) и (γ)
еднородна съвкупностна обществена макросубномика* (homogeneous
totalitic social macrosubnomy)];
(4) за разнородната отделна субномика – (а) разнородна съвкупна отделна субномика* (heterogeneous joint single subnomy) [тя е като разнородна съвкупна отделна микросубномика* (heterogeneous joint single microsubnomy)] и
(б) разнородна съвкупностна отделна субномика* (heterogeneous totalitic
single subnomy) [тя е като разнородна съвкупностна отделна микросубномика* (heterogeneous totalitic single subnomic microthing)];
(5) за разнородната секторна субномика – (а) разнородна съвкупна секторна субномика* (heterogeneous joint sector subnomy), което е същото като
съвкупна групова субномика* (joint group subnomy) и като груповостопанска
субномика* (group-subnomy) [в т.ч. (α) разнородна съвкупна секторна микросубномика* (heterogeneous joint sector microsubnomy), което е същото като
съвкупна групова микросубномика* (joint group microsubnomy) и като груповостопанска микросубномика* (group-microsubnomy) и (β) разнородна съвкупна секторна мезосубномика* (heterogeneous joint sector mesosubnomy), което е същото като съвкупна групова мезосубномика* (joint group
mesosubnomy) и като груповостопанска мезосубномика* (group147
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------mesosubnomy)], и (б) разнородна съвкупностна секторна субномика*
(heterogeneous totalitic sector subnomy), което е същото като съвкупеностна
групова субномика* (totalitic group subnomy) [в т.ч. (α) разнородна съвкупностна секторна микросубномика* (heterogeneous totalitic sector
microsubnomy), което е същото като съвкупеностна групова микросубномика* (totalitic group microsubnomy) и (β) разнородна съвкупностна секторна
мезосубномика* (heterogeneous totalitic sector mesosubnomy), което е същото
като съвкупеностна групова мезосубномика* (totalitic group mesosubnomy)],
като съдържащите се в (а) и (б) позиции са разновидности, съответно, на груповата микросубномикаи груповата мезосубномика;
(6) за разнородната обществена субномика – (а) разнородна съвкупна обществена субномика* (heterogeneous joint social subnomy) [в т.ч. (α) разнородна съвкупна обществена микросубномика* (heterogeneous joint social microsubnomy), (β) разнородна съвкупна обществена мезосубномика*
(heterogeneous joint social mesosubnomy) и (γ) разнородна съвкупна обществена макросубномика* (heterogeneous joint social macrosubnomy)] и (б) разнородна съвкупностна обществена субномика* (heterogeneous totalitic social
subnomy) [в т.ч. (α) разнородна съвкупностна обществена микросубномика*
(heterogeneous totalitic social microsubnomy), (β) разнородна съвкупностна
обществена мезосубномика* (heterogeneous totalitic social mesosubnomy) и (γ)
разнородна съвкупностна обществена макросубномика* (heterogeneous
totalitic social macrosubnomy)];
(7) за всеобщата отделна субномика – (а) всеобща съвкупна отделена
субномика* (general joint single subnomy) [тя е като всеобща съвкупна отделна микросубномика* (general joint single microsubnomy)] и (б) всеобща съвкупностна отделна субномика* (general totalitic single subnomy) [тя е като
всеобща съвкупностена отделна микросубномика* (general totalitic single
microsubnomy)];
(8) за всеобщата секторна субномика – (а) всеобща съвкупна секторна
субномика* (general joint sector subnomy) [в т.ч. (α) всеобща съвкупна секторна микросубномика* (general joint sector microsubnomy) и (β) всеобща съвкупна секторна мезосубномика* (general joint sector mesosubnomy)] и (б) всеобща съвкупностна секторна субномика* (general totalitic sector subnomy) [в
т.ч. (α) всеобща съвкупностна секторна микросубномика* (general totalitic
sector microsubnomy) и (β) всеобща съвкупностна секторна мезосубномика*
(general totalitic sector mesosubnomy)];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(9) за всеобщата обществена субномика – (а) всеобща съвкупна обществена субномика* (general joint social subnomy), което е същото като съвкупна
всеобхватна субномика(joint comprehensive subnomy) и като народностопанска субномика* (all-subnomy) [в т.ч. (α) всеобща съвкупна обществена микросубномика* (general joint social microsubnomy), което е същото като съвкупна всеобхватна микросубномика(joint comprehensive microsubnomy) и като
народностопанска микросубномика* (all-microsubnomy), (β) всеобща съвкупна обществена мезосубномика* (general joint social mesosubnomy), което е
същото като съвкупна всеобхватна мезосубномика(joint comprehensive
mesosubnomy) и като народностопанска мезосубномика* (all-mesosubnomy) и
(γ) всеобща съвкупна обществена макросубномика* (general joint social macrosubnomy), което е същото като съвкупна всеобхватна макросубномика(joint
comprehensive macrosubnomy) и като народностопанска макросубномика*
(all-macrosubnomy)], и (б) всеобща съвкупностна обществена субномика*
(general totalitic social subnomy), което е същото като съвкупеностна всеобхватна субномика* (totalitic comprehensive subnomy) [в т.ч. (α) всеобща съвкупностна обществена микросубномика* (general totalitic social
microsubnomy), което е същото като съвкупеностна всеобхватна микросубномика* (totalitic comprehensive microsubnomy), (β) всеобща съвкупностна
обществена мезосубномика* (general totalitic social mesosubnomy), което е
същото като съвкупеностна всеобхватна мезосубномика* (totalitic
comprehensive mesosubnomy) и (γ) всеобща съвкупностна обществена макросубномика* (general totalitic social macrosubnomy), което е същото като съвкупеностна всеобхватна макросубномика* (totalitic comprehensive
macrosubnomy)], като съдържащите се в (а) и (б) позиции са разновидности,
съответно, на всеобхватната микросубномика, всеобхватната мезосубномикаи
всеобхватната макросубномика.
VIII. Ингредиентната общностна субномическа форматност*
(ingrediental communitical subnomic formatness) е общо понятие за ингредиентна общностна субномическа обхватност, ингредиентна субномическа равнищеност и ингредиентна общностна субномическа многостранност*
(ingrediental communitical subnomic multilaterality) (общностната субномическа
обхватност, субномическата равнищност и общностната субномическа многостранност са разновидности на общностната субномическа форматност).
Понятията за субномически предмет, които възникват при ингредиентната
общностна субномическа форматност, са показани във фиг. 15. Това е пър149
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вично прилагане на ингредиентната общностна субномическа форматност,
т.е. на първичната ингредиентна общностна субномическа форматност*
(primary ingrediental communitical subnomic formatness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна общностна
субномическа форматност* (organic ingrediental communitical subnomic
formatness), е показано във фиг. 16.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
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Първична ингредиентна субномическа
равнищност

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

Обществен макросубномически
предмет

Макросубномически
предмет

Секторен
мезосубномически
предмет

Обществен мезосубномически
предмет

Отделен
микросубномически
предмет

Секторен
микросубномически
предмет

Обществен микросубномически
предмет

Отделен
субномически
предмет

Секторена субномически
предмет

Обществен субномически предмет

Мезосубномически
предмет

Микросубномически
предмет

Първична
ингредиентна
общностна
субномическа
многостранност

Първична ингредиентна общностна
субномическа обхватност

Фиг. 15. Първична ингредиентна общностна субномическа форматност
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до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Органическа ингредиентна субномическа
равнищност

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

Обществена макросубномика

Макросубномика

Секторна
мезосубномика

Обществена
мезосубномика

Отделна
микросубномика

Секторна
микросубномика

Обществена микросубномика

Отделна
субномика

Секторна
субномика

Обществена
субномика

Мезосубномика

Микросубномика

Органическа
ингредиентна
общностна
субномическа
многостранност

Органическа ингредиентна общностна
субномическа обхватност

Фиг. 16. Органическа ингредиентна общностна субномическа форматност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната субномическа
равнищност и ингредиентната общностна субномическа обхватност, т.е. при
първичната ингредиентна общностна субномическа многостранност*
(primary ingrediental communitical subnomic multilaterality), се конституират:
152
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) за микросубномическия предмет – отделен микросубномически
предмет* (single microsubnomic thing) [същото като микросубномически сингълпредмет* (microsubnomic single thing)], към който се числят индивидуалният субномически предмет (individual subnomic thing), фирменият субномически предмет (firm subnomic thing), отрасловият субномически предмет (branch subnomic thing), както и други общностни (респ. институционални) субномически формирования, секторният микросубномически предмет* (sector microsubnomic thing) [същото като микросубномически сектипредмет* (microsubnomic sectithing)], към който се числи комплексният субномически предмет (complex subnomic thing) от фирми и други, и общественният микросубномически предмет* (social microsubnomic thing) [същото
като микросубномически соципредмет* (microsubnomic socithing)];
(2) за мезосубномическия предмет – секторният мезосубномически
предмет* (sector mesosubnomic thing) [същото като мезосубномически сектипредмет* (mesosubnomic sectithing)] и общественият мезосубномически
предмет* (social mesosubnomic thing) [същото като мезосубномически соципредмет* (mesosubnomic socithing)];
(3) за макросубномическия предмет – общественият макросубномически предмет* (social macrosubnomic thing) [същото като макросубномически
соципредмет* (macrosubnomic socithing)].
Като субномически връзки в горепосочените субномически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) за микросубномическия
предмет – отделни микросубномически ингредиенти* (single microsubnomic
ingredients),
секторни
микросубномически
ингредиенти*
(sector
microsubnomic ingredients) и обществени микросубномически ингредиенти*
(social microsubnomic ingredients); (2) за мезосубномическия предмет – секторни мезосубномически ингредиенти* (sector mesosubnomic ingredients) и
обществени мезосубномически ингредиенти* (social mesosubnomic
ingredients); (3) за макросубномическия предмет – обществени макросубномически ингредиенти* (social macrosubnomic ingredients).
Когато органически и съвместно се приложат ингредиентната субномическа равнищност и ингредиентната общностна субномическа обхватност, т.е.
при органическата ингредиентна общностна субномическа многостранност* (organic ingrediental communitical subnomic multilaterality), се конституират: (1) за микросубномиката – отделна микросубномика* (single
microsubnomy)
[същото
като
сингълмикросубномика*
(subnomic
singlemicrosubnomy)], към който се числят индивидуалната субномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(individual subnomy), фирмената субномика (firm subnomy), отрасловата
субномика (branch subnomy), както и други общностни (респ. институционални) субномически формирования, секторната микросубномика* (sector
microsubnomy) [същото като сектимикросубномика* (sectimicrosubnomy)],
към който се числи комплексната субномика (complex subnomy) от фирми и
други, и общественната микросубномика* (social microsubnomy) [същото
като социмикросубномика* (socimicrosubnomy)]; (2) за мезосубномиката –
секторната мезосубномика* (sector mesosubnomy) [същото като сектимезосубномика* (sectimesosubnomy)] и общественага мезосубномика* (social
mesosubnomy) [същото като социмезосубномика* (socimesosubnomy)]; (3) за
макросубномиката – обществената макросубномика* (social macrosubnomy)
[същото като социмакросубномика* (socimacrosubnomy)].
Ингредиентната общностна субномическа многостранност е ингредиентен
субномически критерий, чрез който се идентифицират отделни сегменти от
цялостното поле на ингредиентната общностна субномическа форматност, дефинирани едновременно от ингредиентната субномическа равнищност и ингредиентната общностна субномическа обхватност.
IX. Ингредиентната общностно-равнищна субномическа съставност* (ingrediental communistically-levelic subnomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна субномическа равнищност, ингредиентна субномическа общностност и ингредиентна общностно-равнищна субномическа композитност* (ingrediental communistically-levelic subnomic compositness) (субномическата равнищност, субномическата общностност и общностноравнищната субномическа композитност са разновидности на общностноравнищната субномическа съставност). Понятията за субномически предмет
(това се отнася и за субномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната общностно-равнищната субномическа съставност, са показани във
фиг. 17. Това е първично прилагане на ингредиентната общностно-равнищна
субномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна общностноравнищна субномическа съставност* (primary ingrediental communisticallylevelic subnomic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна общностно-равнищна субномическа съставност* (organic ingrediental communistically-levelic subnomic compoundness), е показано във фиг. 18.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Първична ингредиентна субономическа
равнищност

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

Микросубномически
предмет

Мезосубномически
предмет

Макросубномически
предмет

Първична
ингредиентна
общностноравнищна
субномическа
композитност

Съвкупен
микросубномически
предмет

Съвкупностен микросубномически
предмет

Съвкупен
мезосубномически
предмет

Съвкупностен
мезосубномически
предмет

Съвкупен
макросубномически
предмет

Съвкупностен макросубномически
предмет

Съвкупен
субномически
предмет

Съвкупностен
субномически
предмет

Първична ингредиентна
субномическа общностност

Фиг. 17. Първична ингредиентна общностно-равнищна субномическа съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Органическа ингредиентна субономическа
равнищност

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

Микросубномика

Съвкупна
микросубномика

Съвкупностна
микросубномика

Мезосубномика

Съвкупна
мезосубномика

Съвкупностна
мезосубномика

Макросубномика

Съвкупна
макросубномика

Съвкупностна
макросубномика

Съвкупна
субномика

Съвкупностна
субномика

Органическа
ингредиентна
общностноравнищна
субномическа
композитност

Органическа ингредиентна
субномическа общностност

Фиг. 18. Органическа ингредиентна общностно-равнищна субномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната субномическа
равнищност и ингредиентната субномическа общностност, т.е. при първичната ингредиентна общностно-равнищна субномическа композитност*
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(primary ingrediental communistically-levelic subnomic compositness), се конституират:
(1) за микросубномическия предмет – съвкупен микросубномическа
предмет* (joint microsubnomic thing) – когато общностно-дефинираният микросубномически предмет се разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите я по-нискообхватни частични и единични микросубномически предмети, все едно че е един единствен и отделен микросубномически предмет, и
съвкупностен микросубномически предмет* (totalitic microsubnomic thing) –
когато той се разглежда като множество (като съвкупност) от съставящите го
по-нискообхватни частични и хомогенни микросубномически предмети;
(2) за мезосубномическия предмет – съвкупен мезосубномически предмет* (joint mesosubnomic thing) – когато общностно-дефинираният мезосубномически предмет се разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите
го по-нискообхватни частични и хомогенни мезосубномически предмети, все
едно че е един единствен и отделен мезосубномически предмет, и съвкупностен мезосубномически предмет* (totalitic mesosubnomic thing) – когато той
се разглежда като множество (като съвкупност) от съставящите го понискообхватни частични и хомогенни мезосубномически предмети;
(3) за макросубномическия предмет – съвкупен макросубномически
предмет* (joint macrosubnomic thing) – когато общностно-дефинираната макросубномически предмет се разглежда като единно и сумарно цяло от съставящите го по-нискообхватни частични и хомогенни макросубномически предмети, все едно че е един единствен и отделен макросубномически предмет, и
съвкупностен микросубномически предмет* (totalitic macrosubnomic thing) –
когато той се разглежда като множество (като съвкупност) от съставящите го
по-нискообхватни частични и хомогенни микросубномически предмети.
Като субномически връзки в горепосочените субномически предмети частично или изцяло се възпроизвеждат, съответно: (1) за микросубномическия
предмет – съвкупни микросубномически ингредиенти* (joint microsubnomic
ingredients) и съвкупностни микросубномически ингредиенти* (totalitic microsubnomic ingredients); (2) за мезосубномическия предмет – съвкупни мезосубномически ингредиенти* (joint mesosubnomic ingredients) и съвкупностни
мезосубномически ингредиенти* (totalitic mesosubnomic ingredients); (3) за
макросубномическия предмет – съвкупни макросубномически ингредиенти*
(joint macrosubnomic ingredients) и съвкупностни макросубномически ингредиенти* (totalitic macrosubnomic ingredients).
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато съвместно се приложат ингредиентната субномическа равнищност,
ингредиентната общностна субномическа обхватност и ингредиентната субномическа общностност, се конституират:
(1) за микросубномическата предмет: (а) към отделния микросубномическа предмет – съвкупен отделен микросубномически предмет* (joint single
microsubnomic thing) и съвкупностен отделен микросубномически предмет*
(totalitic single microsubnomic thing); (б) към секторния микросубномическа
предмет – съвкупен секторен микросубномически предмет* (joint sector microsubnomic thing) и съвкупностен секторен микросубномически предмет*
(totalitic sector microsubnomic thing); (в) към обществения микросубномически
предмет – съвкупен обществен микросубномически предмет* (joint social
microsubnomic thing) и съвкупностен обществен микросубномически предмет* (totalitic social microsubnomic thing);
(2) за мезосубномическия предмет: (а) към секторния мезосубномически
предмет – съвкупен секторен мезосубномически предмет* (joint sector mesosubnomic thing) и съвкупностен секторен мезосубномически предмет*
(totalitic sector mesosubnomic thing); (б) към обществения мезосубномически
предмет – съвкупен обществен мезосубномически предмет* (joint social
mesosubnomic thing) и съвкупностен обществен мезосубномически предмет* (totalitic social mesosubnomic thing);
(3) за макросубномическия предмет: към обществения макросубномическа предмет – съвкупен обществен макросубномически предмет* (joint social
macrosubnomic thing) и съвкупностен обществен макросубномически предмет* (totalitic social macrosubnomic thing).
На всички разновидности на тези субномически предмети отговарят съответстващи им разновидности на субномически ингредиенти и субномики.
X. Ингредиентната субстанциално-равнищна субномическа съставност* (ingrediental substantially-levelic subnomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна субномическа равнищност, ингредиентна субномическа
субстанциалност и ингредиентна субстанциално-равнищна субномическа
композитност* (ingrediental substantially-levelic subnomic compositness) (субномическата равнищност, субномическа субстанциалност и субстанциалноравнищната субномическа композитност са разновидности на субстанциалноравнищната субномическа съставност). Понятията за субномически предмети
(това се отнася и за субномическите ингредиенти), които възникват при ингредиентната субстанциално-равнищната субномическа съставност, са показани
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------във фиг. 19. Това е първично прилагане на ингредиентната субстанциалноравнищна субномическа съставност, т.е. на първичната ингредиентна субстанциално-равнищна субномическа съставност* (primary ingrediental
substantially-levelic subnomic compoundness). Органическото прилагане на
същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна субстанциалноравнищна субномическа съставност* (organic ingrediental substantially-levelic
subnomic compoundness), е показано във фиг. 20.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Първична ингредиентна субномическа
равнищност

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

Микросубномически
предмет

Мезосубномически
предмет

Макросубномически
предмет

Първична
ингредиентна
субстанциалноравнищна
субномическа
композитност

Агрегатен
микросубномически
предмет

Множествен микросубномически
предмет

Агрегатен
мезосубномически
предмет

Множествен мезосубномически
предмет

Агрегатен
макросубномически
предмет

Множествен макросубномически
предмет

Агрегатен
субномически
предмет

Множествен субномически предмет

Първична ингредиентна
субномическа субстанциалност

Фиг. 19. Първична ингредиентна субстанциално-равнищна субномическа
съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Органическа ингредиентна субномическа
равнищност

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

Микросубномика

Агрегатна
микросубномика

Множествена
микросубномика

Мезосубномика

Агрегатна
мезо
субномика

Множествена
мезо
субномика

Макросубномика

Агрегатна
макросубномика

Множествена
макросубномика

Агрегатна
субномика

Множествена
субномика

Органическа
ингредиентна
субстанциалноравнищна
субномическа
композитност

Органическа ингредиентна
субномическа субстанциалност

Фиг. 20. Органическа ингредиентна субстанциално-равнищна субномическа
съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната субномическа
равнищност и ингредиентната субномическа субстанциалност, т.е. при първичната ингредиентна субстанциално-равнищна субномическа композит161
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност* (primary ingrediental substantially-levelic subnomic compositness), се конституират:
(1) агрегатен микросубномически предмет* (aggregate microsubnomic
thing) [негова разновидност е агрегатният народностопански микросубномически предмет* (aggregate all-microsubnomic thing)] и множествен микросубномически предмет* (plural microsubnomic thing) [негова разновидност е
множественият народностопански микросубномически предмет* (plural
all-microsubnomic thing)];
(2) агрегатен мезосубномически предмет* (aggregate mesosubnomic
thing) [негова разновидност е агрегатнатният народностопански мезосубномически предмет* (aggregate all-mesosubnomic thing)] и множествен мезосубномически предмет* (plural mesosubnomic thing) [нейгова разновидност е
множественият народностопански мезосубномически предмет* (plural allmesosubnomic thing)];
(3) агрегатен макросубномически предмет* (aggregate macrosubnomic
thing) [неговаразновидност е агрегатнатният народностопански макросубномически предмет* (aggregate all-macrosubnomic thing)] и множественият
макросубномически предмет* (plural macrosubnomic thing) [негова разновидност е множественият народностопански макросубномически предмет* (plural all-macrosubnomic thing)].
На всички разновидности на тези субномически предмети отговарят съответстващи им разновидности на субномически ингредиенти и субномики.
Когато субстанциално и съвместно се приложат ингредиентната субномическа равнищност, ингредиентната субномическа субстанциалност и ингредиентната субномическа общностност, се конституират:
(1) към агрегатния съвкупен субномически предмет – (а) агрегатен съвкупен микросубномически предмет* (aggregate joint microsubnomic thing), (б)
агрегатен съвкупен мезосубномически предмет* (aggregate joint
mesosubnomic thing) и (в) агрегатен съвкупен макросубномически предмет*
(aggregate joint macrosubnomic thing); освен това: (а) агрегатният микросубномически предмет, съвкупният микросубномически предмет и агрегатният съвкупен микросубномически предмет са разновидности на по-общото понятие за
общ микросубномически предмет (total microsubnomic thing), (б) агрегатният
мезосубномически предмет, съвкупният мезосубномически предмет и агрегатният съвкупен мезосубномически предмет са разновидности на по-общото понятие за общ мезосубномически предмет (total mesosubnomic thing), (в) агрегатният макросубномически предмет, съвкупният макросубномически предмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------и агрегатният съвкупна макросубномически предмет са разновидности на пообщото понятие за общ макросубномически предмет (total macrosubnomic
thing);
(2) към множествения съвкупен субномически предмет – (а) множествен
съвкупен микросубномически предмет* (aggregate joint microsubnomic thing),
(б) множествен съвкупен мезосубномически предмет* (aggregate joint
mesosubnomic thing) и (в) множествен съвкупен макросубномически предмет* (aggregate joint macrosubnomic thing);
(3) към агрегатният съвкупностен субномически предмет – (а) агрегатен
съвкупностен
микросубномически
предмет*
(aggregate
totalitic
microsubnomic thing), (б) агрегатен съвкупностен мезосубномически предмет* (aggregate totalitic mesosubnomic thing) и (в) агрегатен съвкупностен
макросубномически предмет* (aggregate totalitic macrosubnomic thing);
(4) към множествен съвкупностен субномически предмет – (а) множествен съвкупностен микросубномически предмет* (plural totalitic
microsubnomic thing), (б) множествен съвкупностен мезосубномически
предмет* (plural totalitic mesosubnomic thing) и (в) множествен съвкупностен макросубномически предмет* (plural totalitic macrosubnomic thing); освен
това: (а) множественият микросубномически предмет, съвкупностният микросубномически предмет и множественият съвкупностен микросубномически
предмет са разновидности на по-общото понятие за мрежест микросубномически предмет (reticulated microsubnomic thing), (б) множественият мезосубномически предмет, съвкупностният мезосубномически предмет и множественият съвкупностен мезосубномически предмет са разновидности на по-общото
понятие за мрежест мезосубномически предмет (reticulated mesosubnomic
thing), (в) множественият макросубномически предмет, съвкупностният макросубномически предмет и множественият съвкупностен макросубномическа
предмет са разновидности на по-общото понятие за мрежест макросубномически предмет (reticulated macrosubnomic thing).
На всички разновидности на тези субномически предмети отговарят съответстващи им разновидности на субномически ингредиенти и субномики.
XI. Ингредиентната субстанциално-субстанциалностна субномическа съставност* (ingrediental substantially-substantialitic subnomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна субстанциална субномическа обхвтност, ингредиентна субномическа субстанциалност и ингредиентна субстанциално-субстанциалностна субномическа композитност* (ingrediental
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------substantially-substantialitic subnomic compositness) (субстанциалната субномическа обхватност, субномическата субстанциалност и субстанциалносубстанциалностната субномическа композитност са разновидности на субстанциално-субстанциалностната субномическа съставност). Понятията за субномически предмет (това се отнася и за субномическите ингредиенти), които
възникват при ингредиентната субстанциално-субстанциалностна субномическа съставност, са показани във фиг. 21. Това е първично прилагане на ингредиентната субстанциално-субстанциалностна субномическа съставност, т.е.
на първичната ингредиентна субстанциално-субстанциалностна субномическа съставност* (primary ingrediental substantially-substantialitic subnomic
compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата ингредиентна субстанциално-субстанциалностна субномическа съставност* (organic ingrediental substantially-substantialitic subnomic compoundness), е показано във фиг. 22.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Първична ингредиентна субстанциална
субномическа обхватност

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

Еднороден субномически
предмет

Агрегатен
еднорден
субномически
предмет

Множествен еднороден субномически
предмет

Разнороден
субномически
предмет

Агрегатен
разнороден субномически
предмет

Множествен разнороден субномически
предмет

Всеобщ
субномически
предмет

Агрегатен
всеобщ
субномически
предмет

Множествен всеобщ
субномически предмет

Агрегатен
субномически
предмет

Множествен субномически предмет

Конституентна
ингредиентна
субстанциалносубстанциалностна субномическа
композитност

Първична ингредиентна
субномическа субстанциалност

Фиг. 21. Първична ингредиентна субстанциално-субстанциалностна
субномическа съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Органическа ингредиентна субстанциална
субномическа обхватност

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

Еднородна
субномика

Агрегатна
еднордна
субномика

Множествена еднородна
субномика

Разнородна
субномика

Агрегатна
разнордна
субномика

Множествена разнородна
субномика

Всеобща
субномика

Агрегатна
всеобща
субномика

Множествена
всеобща
субномика

Агрегатна
субномика

Множествена
субномика

Органическа
ингредиентна
субстанциалносубстанциалностна субномическа
композитност

Органическа ингредиентна
субномическа субстанциалност

Фиг. 22. Органическа ингредиентна субстанциално-субстанциалностна
субномическа съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната субномическа
субстанциалност и ингредиентната субстанциална субномическа обхватност,
т.е. при първичната ингредиентна субстанциално-субстанциалностна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субномическа композитност* (primary ingrediental substantially-substantialitic
subnomic compositness), се конституират:
(1) агрегатен еднороден субномически предмет* (aggregate homogeneous
subnomic thing) и множествен еднороден субномическа предмет* (plural
homogeneous subnomic thing);
(2) агрегатен разнороден субномически предмет* (aggregate
heterogeneous subnomic thing) и множествен разнороден субномически предмет* (plural heterogeneous subnomic thing);
(3) агрегатен всеобщ субномически предмет* (plural general subnomic
thing) и множествен всеобщ субномически предмет* (plural general subnomic
thing).
На всички разновидности на тези субномически предмети отговарят съответстващи им разновидности на субномически ингредиенти и субномики.
Когато съвместно се приложат ингредиентната субномическа равнищност,
ингредиентната субномическа субстанциалност и ингредиентната субстанциална субномическа обхватност, се конституират:
(1) към агрегатния еднороден субномически предмет – (а) агрегатен
еднороден
микросубномически
предмет*
(aggregate
homogeneous
microsubnomic thing), (б) агрегатен еднороден мезосубномически предмет*
(aggregate homogeneous mesosubnomic thing) и (в) агрегатен еднороден макросубномически предмет* (aggregate homogeneous macrosubnomic thing);
(2) към множествения еднороден субномически предмет – (а) множествен еднороден микросубномически предмет* (plural homogeneous
microsubnomic thing), (б) множествен еднороден мезосубномически предмет* (plural homogeneous mesosubnomic thing) и (в) множествен еднороден
макросубномически предмет* (plural homogeneous macrosubnomic thing);
(3) към агрегатния разнороден субномически предмет – (а) агрегатен
разнороден микросубномически предмет* (aggregate heterogeneous
microsubnomic thing), (б) агрегатен разнороден мезосубномически предмет*
(aggregate heterogeneous mesosubnomic thing) и (в) агрегатен разнороден макросубномически предмет* (aggregate heterogeneous macrosubnomic thing);
(4) към множествения разнороден субномически предмет – (а) множествен разнороден микросубномически предмет* (plural heterogeneous
microsubnomic thing), (б) множествен разнороден мезосубномически предмет* (plural heterogeneous mesosubnomic thing) и (в) множествен разнороден
макросубномически предмет* (plural heterogeneous macrosubnomic thing);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(5) към агрегатния всеобщ субномически предмет – (а) агрегатен всеобщ
микросубномически предмет* (aggregate general microsubnomic thing), (б) агрегатен всеобщ мезосубномически предмет* (aggregate general mesosubnomic
thing) и (в) агрегатен всеобщ макросубномически предмет* (aggregate
general macrosubnomic thing);
(6) към множествения всеобщ субномически предмет – (а) множествен
всеобщ микросубномически предмет* (plural general microsubnomic thing), (б)
множествен всеобщ мезосубномически предмет* (plural general
mesosubnomic thing) и (в) множествен всеобщ макросубномически предмет* (plural general macrosubnomic thing).
На всички разновидности на тези субномически предмети отговарят съответстващи им разновидности на субномически ингредиенти и субномики.
XII. Ингредиентната общностно-субстанциалностната субномическа съставност* (ingrediental communistically-substantialitic subnomic compoundness) е общо понятие за ингредиентна общностна субномическа обхвтност, ингредиентна субномическа субстанциалност и ингредиентна общностно-субстанциалностна субномическа композитност* (ingrediental
substantially-substantialitic subnomic compositness) (общностната субномическа
обхватност, субномическата субстанциалност и субномическата общностносубстанциалностна композитност са разновидности на общностносубстанциалностната субномическа съставност). Понятията за субномически
предмет (това се отнася и за субномическите ингредиенти), които възникват
при ингредиентната общностно-субстанциалностна субномическа съставност,
са показани във фиг. 23. Това е първично прилагане на ингредиентната общностно-субстанциалностната субномическа съставност, т.е. на първичната
ингредиентна общностно-субстанциалностната субномическа съставност* (primary ingrediental communistically-substantialitic subnomic compoundness). Органическото прилагане на същия критерий, т.е. на органическата
ингредиентна общностно-субстанциалностната субномическа съставност* (organic ingrediental scommunistically-substantialitic subnomic compoundness), е показано във фиг. 24.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Първична ингредиентна общностна
субномическа обхватност

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

Отделен
субномически
предмет

Агрегатен
отделен
субномически
предмет

Множествен отделен субномически
предмет

Секторен субномически
предмет

Агрегатен
секторен
субномически
предмет

Множествен секторен субномически
предмет

Обществен
субномически
предмет

Агрегатен
обществен
субномически
предмет

Множествен общствен субномически
предмет

Агрегатен
субномически
предмет

Множествен субномически предмет

Първична
ингредиентна
общностносубстанциалностна субномическа
композитност

Първична ингредиентна
субномическа субстанциалност

Фиг. 23. Първична ингредиентна общностно-субстанциалностна субномическа
съставност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА КОНТЕТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
до ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ

Органическа ингредиентна общностна
субномическа обхватност

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

Отделна
субномика

Агрегатна
отделна
субномика

Множествена
отделна
субномика

Секторна
субномика

Агрегатна
секторнасубномика

Множествена
секторна
субномика

Обществена
субномика

Агрегатна
обществена
субномика

Органическа
ингредиентна
общностносубстанциалностна субномическа
композитност

Агрегатна
субномика

Множествена обществена
субномика

Множествена
субномика

Органическа ингредиентна
субномическа субстанциалност

Фиг. 24. Органическа ингредиентна общностно-субстанциалностна субномическа
съставност

Когато първично и съвместно се приложат ингредиентната субномическа
субстанциалност и ингредиентната общностна субномическа обхватност, т.е.
при първичната ингредиентна общностно-субстанциалностна субноми170
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа композитност* (primary ingrediental substantially-substantialitic
subnomic compositness), се конституират:
(1) агрегатен отдела субномически предмет* (aggregate single subnomic
thing) и множествен отделен субномически предмет* (plural single subnomic
thing);
(2) агрегатен секторен субномически предмет* (aggregate sector
subnomic thing) и множествен секторен субномически предмет* (plural social subnomic thing);
(3) агрегатен обществен субномически предмет* (aggregate social
subnomic thing) и множествен обществен субномически предмет* (plural
sector subnomic thing).
На всички разновидности на тези субномически предмети отговарят съответстващи им разновидности на субномически ингредиенти и субномики.
Когато съвместно се приложат ингредиентната субномическа равнищност,
ингредиентната субномическа субстанциалност и ингредиентната общностна
субномическа обхватност, се конституират:
(1) към агрегатния отделен субномически предмет – агрегатен отделен
микросубномически предмет* (aggregate single microsubnomic thing);
(2) към множествения отделен субномически предмет – множествен отделен микросубномически предмет* (plural single microsubnomic thing);
(3) към агрегатния секторен субномически предмет – (а) агрегатен секторен микросубномически предмет* (aggregate sector microsubnomic thing),
(б) агрегатен секторен мезосубномически предмет* (aggregate sector
mesosubnomic thing);
(4) към множествения секторен субномически предмет – (а) множествен
секторен микросубномически предмет* (plural sector microsubnomic thing),
(б) множествен секторен мезосубномически предмет* (plural sector
mesosubnomic thing);
(5) към агрегатния обществен субномически предмет – (а) агрегатен обществeн микросубномически предмет* (aggregate social microsubnomic
thing), (б) агрегатен обществен мезосубномически предмет* (aggregate social mesosubnomic thing), (в) агрегатен обществен макросубномически предмет* (aggregate social macrosubnomic thing);
(6) към множествения обществен субномически предмет – (а) множествен обществен микросубномически предмет* (plural social microsubnomic
thing), (б) множествен обществен мезосубномически предмет* (plural social
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------mesosubnomic thing), (в) множествен обществен макросубномически предмет* (plural social macrosubnomic thing).
На всички разновидности на тези субномически предмети отговарят съответстващи им разновидности на субномически ингредиенти и субномики.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа обобщеност
към понятието за субномически обопредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа обобщеност* (primary ingrediental subnomic generalizedness)]:
(1) субномически обопредмет* (subnomic gething) [съкратено от и същото
като обобщен субномически предмет* (generalized subnomic thing)] – общо
понятие за разновидностите на субномическия предмет, породени от ингредиентната субномическа обобщеност; субномически предмет, конституиран в
обосубномиката;
(2) субномически субстопредмет* (subnomic substothing) [същото като
субстанциалностен субномически предмет* (substantialitical subnomic
thing)] – общо понятие за разновидностите на субномическия предмет, породени от ингредиентната субномическа субстанциалност; субномически
предмет, конституиран в субстосубномиката;
(3) субномически консипредмет* (subnomic consithing) [същото като консистентностен субномически предмет* (consistentness subnomic thing)] –
общо понятие за разновидностите на субномическия предмет, породени от
ингредиентната субстанциална субномическа обхватност; субномически
предмет, конституиран в консисубномиката;
(4) субномически комбипредмет* (subnomic combithing) [същото като
комбинаторностен субномически предмет* (combinatonaritic subnomic
thing)] – общо понятие за разновидностите на субномическия предмет, породени от ингредиентната субномическа общностност; субномически предмет,
конституиран в комбисубномиката;
(5) субномически комунипредмет* (subnomic communithing) [същото като общностностен субномически предмет* (combinatonaritic subnomic
thing)] – общо понятие за разновидностите на субномическия предмет, породени от ингредиентната общностна субномическа обхватност; субномически предмет, конституиран в комунисубномиката;
(6) субномически левелпредмет* (subnomic levelthing) [същото като равнищностен субномически предмет* (levelness subnomic thing)] – общо понятие за разновидностите на субномическия предмет, породени от ингредиент-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната субномическа равнищност; субномически предмет, конституиран в левелсубномиката;
(7) субномически рангпредмет* (subnomic rangething) [същото като обхватностен субномически предмет* (rangeness subnomic thing)] – общо понятие за разновидностите на субномическия предмет, породени от ингредиентната субномическа обхватност; субномически предмет, конституиран в рангсубномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната субномическа обобщеност към понятието за обсисубномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа
обобщеност* (organic ingrediental subnomic generalizedness)]:
(1) обосубномика* (gesubnomy) [съкратено от и същото като обобщена
субномика* (generalized subnomy)] – общо понятие за разновидностите на субномиката, породени от ингредиентната субномическа обобщеност;
(2) субстосубномика* (substosubnomy) [същото като субстанциалностна субномика* (substantialitical subnomy)] – общо понятие за разновидностите
на субномиката, породени от ингредиентната субномическа субстанциалност;
(3) консисубномика* (consisubnomy) [същото като консистентностна
субномика* (consistentness subnomy)] – общо понятие за разновидностите на
субномиката, породени от ингредиентната субстанциална субномическа обхватност;
(4) комбисубномика* (combisubnomy) [същото като комбинаторностна
субномика* (combinatonaritic subnomy)] – общо понятие за разновидностите на
субномиката, породени от ингредиентната субномическа общностност;
(5) комунисубномика* (communisubnomy) [същото като общностностна
субномика* (combinatonaritic subnomy)] – общо понятие за разновидностите на
субномиката, породени от ингредиентната общностна субномическа обхватност;
(6) левелсубномика* (levelsubnomy) [същото като равнищностна субномика* (levelness subnomy)] – общо понятие за разновидностите на субномиката, породени от ингредиентната субномическа равнищност;
(7) рангсубномика* (rangesubnomy) [същото като обхватностна субномика* (rangeness subnomy)] – общо понятие за разновидностите на субномиката, породени от ингредиентната субномическа обхватност.
От посочените по-горе разновидности на субномическия предмет съобразно с ингредиентната субномическа обобщеност могат да се изведат (да се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------конституират) и други разновидности като резултат от комбинирането прилагане на използваните по-горе шест изходни критерия.
ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ* (ingrediental
subnomic rangeness) (*) – първичен ингредиентен субномически критерий, който разграничава субномическите предмети в зависимост от това съвместно на
какъв субстанциален и институционален обхват те съответстват. Представлява
общо понятие за ингредиентната субстанциална субномическа обхватност
и ингредиентната общностна субномическа обхватност. Този критерий
предполага, че субномическите предмети от по-широкия субстанциален и
институционален обхват на обобщеност са множество от съответствуващите
субномически предмети от по-тесния обхват на обобщеност (за разлика от ингредиентната субномическа равнищност, където субномическите предмети от
по-горно равнище на обобщеност са суми от съответствуващите им по качество субномически предмети от по-ниско равнище на обобщеност). Той е една от
разновидностите на ингредиентната субномическа обобщеност. Ингредиентната икономическа обхватност е частен случай на ингредиентната субномическа обхватност.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа обхватност
към понятието за субномически рангпредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа обхватност* (primary ingrediental subnomic rangeness)]:
(1) субномически рангпредмет* (subnomic rangthing) [съкратено от и същото като обхватностен субномически предмет* (rangeness subnomic thing)]
– общо понятие за разновидностите на субномическия предмет от гледна точка
на ингредиентната субномическа обхватност и общо понятие за консистентностен субномически предмет (субномически консипредмет) и общностен
субномически комунипредмет (субномически комунипредмет) в даден общностен обхват; субномически предмет, конституиран в рангсубномиката;
(2) субномически партипредмет* (subnomic partithing) [съкратено от и
същото като частен субномически предмет* (particular subnomic thing)] –
общо понятие за еднороден субномически предмет (субномически хомопредмет) и отделен субномически предмет (субномически сингълпредмет) с
еднаква и еднородна качествена определеност в даден общностен обхват; субномически предмет, конституиран в партисубномиката;
(3) субномически групопредмет* (subnomic groupthing) [съкратено от и
същото като групов субномически предмет* (group subnomic thing)] – общо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------понятие за разнородeн субномически предмет (субномически хетеропредмет)
и секторен субномически предмет (субномически сектипредмет) с нееднаква и
нееднородна качествена определеност в даден общностен обхват; субномически предмет, конституиран в групосубномиката;
(4) субномически компрепредмет* (subnomic comprething) [съкратено от
и същото като всеобхватностен субномически предмет* (comprehensive
subnomic thing)] – общо понятие за всеобщ субномически и предмет (субномически дженипредмет) и обществен субномически предмет (субномически соципредмет), които са множество от всички нееднакви (неедноинституционални или неедносубстанциални) субномически предмети в обществен обхват;
субномически предмет, конституиран в компресубномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната субномическа обхватност към понятието за рангсубномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа
обхватност* (organic ingrediental subnomic rangeness)]:
(1) рангсубномика* (rangsubnomy) [съкратено от и същото като обхватностна субномика* (rangeness subnomy)] – общо понятие за разновидностите
на субномиката, породени от ингредиентната субномическа обхватност и
общо понятие за консистентностна субномика (консисубномика) и общностна
субномика (комунисубномика); състои се от субномически рангпредмети (от
обхватностни субномически предмети);
(2) партисубномика* (partisubnomy) [съкратено от и същото като частна
субномика* (particular subnomy)] – субномика, която от гледна точка на ингредиентната субномическа обхватност се състои от субномически партипредмети (от частни субномически предмети); общо понятие за еднородна (хомосубномика) и отделна субномика (сингълсубномика);
(3) групосубномика* (groupsubnomy) [съкратено от и същото като групова
субномика* (group subnomy)] – субномика, която от гледна точка на ингредиентната субномическа обхватност се състои от субномически групопредмети
(от групови субномически предмети); – общо понятие за разнородна субномика (хетеросубномика) и секторна субномика (субномически сектипредмет);
(4) компресубномика* (compresubnomy) [съкратено от и същото като всеобхватна субномика* (comprehensive subnomy)] – субномика, която от гледна
точка на ингредиентната субномическа обхватност се състои от субномически компрепредмети (от всеобхватностни субномически предмети); общо понятие за всеобща субномика (дженисубномика) и обществена субномика (социсубномика).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------02-80 ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ (ingrediental
subnomic rangeness) (ки) – във:
ингредиентна субномическа обхватност;
ингредиентна общностна субномическа обхватност;
ингредиентна субстанциална субномическа обхватност.
ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТНОСТ* (ingrediental
subnomic combinationarity) (*) – първичен ингредиентен субномически критерий, който разграничава субномическите предмети (в т.ч. и субномическите
обекти, субномическите системи и субномическите ингредиенти) според
общностната обобщеност на елементите, които ги образуват. Той е една от
разновидностите на ингредиентната субномическа обобщеност. Ингредиентната икономическа общностност е частен случай на ингредиентната субномическа общностност.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа общностност
към понятието за субномически комбипредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа общностност* (primary ingrediental subnomic combinationarity)]:
(1) субномически комбипредмет* (subnomic combithing) [съкратено от и
същото като комбинаторностен субномически предмет* (combinationaritic
subnomic thing)] – общо понятие за разновидностите на субномическия предмет от гледна точка на ингредиентната субномическа общностност; субномически предмет, конституиран в комбисубномиката;
(2) субномически джоинтпредмет* (subnomic jointthing) [съкратено от и
същото като съвкупен субномически предмет* (joint subnomic thing)] – субномически предмет, когато той се разглежда като единно и сумарно цяло от
съставящите го по-нискообхватни групови или отделни институционалнодефинирани субномически предмети, все едно че е един единствен и отделен
субномически предмет (където отделните субномически предмети на съвкупния субномически предмет са суми от съответните им едноименни (еднородни) субномически предмети на съставящите го по-нискообхватни институционално-дефинирани субномически предмети, като последните са представени в съвкупностния субномически предмет); субномически предмет, конституиран в джоинтсубномиката;
(3) субномически тотипредмет* (subnomic totithing) [съкратено от и
същото като съвкупностен субномически предмет* (totalitic subnomic thing)]
– субномически предмет, когато той се разглежда като като субномическа съв176
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупност* (subnomic totality) от съставящите го по-нискообхватни частични
и единични субномически предмети; субномически предмет, конституиран в
тотисубномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната субномическа общностност към понятието за комбисубномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа общностност* (organic ingrediental subnomic combinationarity)]:
(1) комбисубномика* (combisubnomy) [съкратено от и същото като общностностна субномика* (combinationaritic subnomy)] – общо понятие за разновидностите на субномиката, породени от ингредиентната субномическа
общностност; състои се от субномически комбипредмети (от общностностни
субномически предмети);
(2) джоинтсубномика* (jointsubnomy) [съкратено от и същото като съвкупна субномика* (joint subnomy)] – субномика, която от гледна точка на ингредиентната субномическа общностност се състои от субномически джоинтпредмети (от съвкупни субномически предмети);
(3) тотисубномика* (totisubnomy) [съкратено от и същото като съвкупностна субномика* (totalitic subnomy)] – субномика, която от гледна точка на
ингредиентната субномическа общностност се състои от субномически тотипредмети (от съвкупностни субномически предмети).
ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ОТДЕЛИМОСТ* (ingrediental
subnomic severality) (*) – първичен ингредиентен субномически критерий, според който субномическите предмети* (subnomic things) (в т.ч. и субномическите обекти, субномическите системи и субномическите ингредиенти)
(вж. икономически предмет) се разделят на необособени и обособени по отношение заобикалящата ги несубномическа и субномическа среда* (subnomic
medium) (вж. икономическа среда). Негов частен случай е критерият на ингредиентната икономическа отделимост.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа отделимост
към понятието за субномически сетипредмет (съкратено от субномически
предмет на отделимостта – separability subnomic thing) поражда следните
негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
субномическа отделимост* (primary ingrediental subnomic severality)]:
(1) субномически сетипредмет* (subnomic setithing) [същото като сетитен субномически предмет* (sеtited subnomic thing)] (има се предвид логическото понятие за предмет) – общо понятие за разновидностите на сетитния
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субномически предмет от гледна точка на ингредиентната субномическа отделимост; според органическото прилагане [т.е. според органическата ингредиентна субномическа отделимост* (organic ingrediental subnomic
severality)] на него отговаря понятието за сетитна субномика* (setited
subnomy) [същото като сетисубномика* (setisubnomy)];
(2) субномически инсепапредмет* (subnomic insepathing) (съкратено от
inseparated) [същото като необособен субномически предмет* (inseparated
subnomic thing)] – субномически предмет (макар и дефинитивно ограничен като всички субномически предмети), който субномически не е обособен от заобикалящата го несубномическа и субномическа среда и при който не се идентифицира някакво субномическо взаимодействие между него и средата; т.е.
той има пасивно субномическо отношение към средата; според органическото прилагане на него отговаря понятието за необособена субномика*
(inseparated subnomy) [същото като инсепасубномика* (insepasubnomy)];
(3) субномически сепапредмет* (subnomic sepathing) (съкратено от
separated) [същото като обособен субномически предмет* (separated subnomic
thing) или още субномически сепаратум* (subnomic separatum)] – субномически предмет, който субномически е обособен от заобикалящата го несубномическа и субномическа среда и при който се идентифицира наличие или отсъствие на субномическо взаимодействие между него и средата; т.е. той има
пасивно или активно субномическо отношение към средата; за него са характерни (а) функционалност (той преобразува входа от околната среда към него
в изход към нея) (вж. функционална икономическа система) и (б) цялостност
(субномическият предмет като цяло притежава субномически свойства, различни от и надграждащи свойствата на съставящите го части) (вж. цялостност
на икономическата система); според органическото прилагане на него отговаря понятието за обособена субномика* (separated subnomy) [същото като сепасубномика* (sepasubnomy)]; ако не е посочено друго, под субномически
предмет обиковено се подразбира субномическият сепапредмет.
Когато няма взаимодействие между субномическия сепапредмет и околната среда (взаимодействието е нулево, входът и изходът на сепаратума са нулеви), той е закрит субномически сепапредмет* (covered subnomic sepathing)
или още закрит субномически сепаратум* (covered subnomic separatum) (вж.
закрита икономическа система), а когато има взаимодействие между субномическия сепапредмет и околната среда (взаимодействието е положително,
входът и изходът на сепаратума са положителни), той е открит субномически сепапредмет* (discovered subnomic sepathing) или още открит субноми178
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески сепаратум* (discovered subnomic separatum) (вж. открита икономическа система), което се определя още като субномическа единица* (subnomic
participant) (вж. икономическа единица). На тези две понятия съответстват закрита сепасубномика* (covered sepasubnomy) и открита сепасубномика*
(discovered sepasubnomy).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА* (ingrediental
subnomic posideepness) (същото като ингредиентна субномическа позиционна
дълбочина и съкратено от ингредиентна субномическа позиция и ингредиентна субномическа дълбочина) (*) – вторичен ингредиентен субномически
критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа позиция и ингредиентна субномическа дълбочина и по този начин разграничава съвместно (1) субномическите предмети
според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и
външната среда на субномиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина) и (2) субномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на субномиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина).
Частен случай на ингредиентната субномическа позидълбочина е ингредиентната икономическа позидълбочина.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа позидълбочина
към понятието за субномически позидиппредмет* (subnomic posideepthing)
(съкратено от позиционен дълбочинен субномически предмет – positional
deepness subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1
[т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа позидълбочина* (primary ingrediental subnomic posideepness), която е комбинация
от първичната ингредиентна субномическа позиция* (primary ingrediental
subnomic position) и първичната ингредиентна субномическа дълбочина*
(primary ingrediental subnomic deepness)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа позидълбочина към понятието за позидипсубномика* (posideepsubnomy) (съкратено от позиционна дълбочинна
субномика – positional deepness subnomy) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна
субномическа позидълбочина* (organic ingrediental subnomic posideepness),
която е комбинация от органическата ингредиентна субномическа позиция*
(organic ingrediental subnomic position) и органическата ингредиентна субномическа дълбочина* (organic ingrediental subnomic deepness)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия позидиппредмет според първичната
ингредиентна субномическа позидълбочина

Първична ингредиентна субномическа
позиция

Първична
ингредиентна
субномическа
позидълбочина
(субномически
позидиппредмет)

Първична ингредиентна субномическа
дълбочина
Субномически
диппредмет

Субномически
инспредмет

Субномически
специпредмет

Субномически
аутспредмет

Субномически
позипредмет

Субномически
позидиппредмет

Субномически
позиинспредмет

Субномически
позиспеципредмет

Субномически
позиаутспредмет

Субномически
интрапредмет

Субномически
интрадиппредмет

Субномически
интраинспредмет

Субномически
интраспеципредмет

Субномически
интрааутспредмет

Субномически
фейспредмет

Субномически
фейсдиппредмет

Субномически
фейсинспредмет

Субномически
фейсспеципредмет

Субномически
фейсаутспредмет

Субномически
екстрапредмет

Субномически
екстрадиппредмет

Субномически
екстраинспредмет

Субномически
екстраспеципредмет

Субномически
екстрааутспредмет

2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позидипсубномиката според органическата ингредиентна
субномическа позидълбочина

Органическа
ингредиентна
субномическа
позиция

Органическа
ингредиентна
субномическа
позидълбочина
(позидипсубномика)

Органическа ингредиентна субномическа
дълбочина
Дипсубномика

Инссубномика

Специсубномика

Аутссубномика

Позисубномика

Позидипсубномика

Позиинссубномика

Позиспецисубномика

Позиаутссубномика

Интрасубномика

Интрадипсубномика

Интраинссубномика

Интраспецисубномика

Интрааутссубномика

Фейссубномика

Фейсдипсубномика

Фейсинссубномика

Фейсспецисубномика

Фейсаутссубномика

Екстрасубномика

Екстрадипсубномика

Екстраинссубномика

Екстраспецисубномика

Екстрааутссубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
ПОЗИПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental subnomic posipriority) (същото като ингредиентна субномическа
позиционна приоритетност и съкратено от ингредиентна субномическа
позиция и ингредиентна субномическа приоритетност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа позиция и ингредиентна субномическа приоритетност и по този начин разграничава съвместно
(1) субномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на субномиката и на нейните
разновидности (което е разположение в ширина) и (2) степените на приоритетност на субномическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от субномическия субект. Частен случай на ингредиентната
субномическа позиприоритетност е ингредиентната икономическа позиприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа позиприоритетност към понятието за субномически позиприопредмет* (subnomic
posipriothing) (съкратено от позиционен приоритетностен субномически
3
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмет – positional prioritical subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа позиприоритетност* (primary ingrediental subnomic
posipriority), която е комбинация от първичната ингредиентна субномическа
позиция* (primary ingrediental subnomic position) и първичната ингредиентна
субномическа приоритетност* (primary ingrediental subnomic priority)]. От
своя страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа позиприоритетност към понятието за позиприосубномика* (posipriosubnomy)
(съкратено от позиционна приоритетностна субномика – positional
prioritical subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е.
разновидности според органическата ингредиентна субномическа позиприоритетност* (organic ingrediental subnomic posipriority), която е комбинация
от органическата ингредиентна субномическа позиция* (organic ingrediental
subnomic position) и органическата ингредиентна субномическа приоритетност* (organic ingrediental subnomic priority)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия позиприопредмет според
първичната ингредиентна субномическа позиприоритетност

Първична ингредиентна субномическа
позиция

Първична
ингредиентна
субномическа
позиприоритетност
(субномически
позиприопредмет)

Първична ингредиентна
субномическа приоритетност

Субномически
приопредмет

Субномически
типопредмет

Субномически
копредмет

Субномически
позипредмет

Субномически
позиприопредмет

Субномически
позитипопредмет

Субномически
позикопредмет

Субномически
интрапредмет

Субномически
интраприопредмет

Субномически
интратипопредмет

Субномически
интракопредмет

Субномически
фейспредмет

Субномически
фейсприопредмет

Субномически
фейстипопредмет

Субномически
фейскопредмет

Субномически
екстрапредмет

Субномически
екстраприопредмет

Субномически
екстратипопредмет

Субномически
екстракопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позиприосубномиката според органическата
ингредиентна субномическа позиприоритетност

Органическа ингредиентна
субномическа позиция

Органическа
ингредиентна
субномическа
позиприоритетност
(позиприосубномика)

Органическа ингредиентна
субномическа приоритетност

Приосубномика

Типосубномика

Косубномика

Позисубномика

Позиприосубномика

Позитипосубномика

Позикосубномика

Интрасубномика

Интраприосубномика

Интратипосубномика

Интракосубномика

Фейссубномика

Фейсприосубномика

Фейстипосубномика

Фейскосубномика

Екстрасубномика

Екстраприосубномика

Екстратипосубномика

Екстракосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
ПОЗИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental subnomic posiresolventness) (същото като ингредиентна субномическа позиционна разрешителност и съкратено от ингредиентна субномическа позиция и ингредиентна разрешаваща субномическа способност) (*)
– вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа позиция и ингредиентна разрешаваща субномическа способност и по този начин
разграничава съвместно (1) субномическите предмети според мястото, което
заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на субномиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина) и (2)
степените на подробност в структурирането на икономическите предмети и на
техните разновидности. Частен случай на ингредиентната субномическа позиразрешителност е ингредиентната икономическа позиразрешителност.
6
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентната субномическа позиразрешителност към понятието за субномически позирезопредмет* (subnomic
posiresothing) (съкратено от позиционен разрешаващ субномически предмет
– positional resolving subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа
позиразрешителност*
(primary
ingrediental
subnomic
posiresolventness), която е комбинация от първичната ингредиентна субномическа позиция* (primary ingrediental subnomic position) и първичната ингредиентна разрешаваща субномическа способност* (primary ingrediental
resolving subnomic power)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа позиразрешителност към понятието за позирезосубномика* (posiresosubnomy) (съкратено от позиционна разрешаваща субномика – positional resolving subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна
субномическа позиразрешителност* (organic ingrediental subnomic posiresolventness), която е комбинация от органическата ингредиентна субномическа
позиция* (organic ingrediental subnomic position) и органическата ингредиентна разрешаваща субномическа способност* (organic ingrediental resolving
subnomic power)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия позирезопредмет според
първичната ингредиентна субномическа позиразрешителност

Първична ингредиентна субномическа
позиция

Първична
ингредиентна
субномическа
позиразрешителност
(субномически
позирезопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща субномическа способност

Субномически
резопредмет

Субномически
тенпредмет

Субномически
ексопредмет

Субномически
позипредмет

Субномически
позирезопредмет

Субномически
позитенпредмет

Субномически
позиексопредмет

Субномически
интрапредмет

Субномически
интрарезопредмет

Субномически
интратенпредмет

Субномически
интраексопредмет

Субномически
фейспредмет

Субномически
фейсрезопредмет

Субномически
фейстенпредмет

Субномически
фейсексопредмет

Субномически
екстрапредмет

Субномически
екстрарезопредмет

Субномически
екстратенпредмет

Субномически
екстраексопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позирезосубномиката според органическата
ингредиентна субномическа позиразрешителност

Органическа ингредиентна
субномическа позиция

Органическа
ингредиентна
субномическа
позиразрешителност
(позирезосубномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща субномическа способност

Резосубномика

Тенсубномика

Ексосубномика

Позисубномика

Позирезосубномика

Позитенсубномика

Позиексосубномика

Интрасубномика

Интрарезосубномика

Интратенсубномика

Интраексосубномика

Фейссубномика

Фейсрезосубномика

Фейстенсубномика

Фейсексосубномика

Екстрасубномика

Екстрарезосубномика

Екстратенсубномика

Екстраексосубномика

ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ* (ingrediental subnomic
position) (*) – първичен ингредиентен субномически критерий, който разграничава субномическите предмети (в т.ч. и субномическите обекти, субномическите системи и субномическите ингредиенти) според мястото, което
те заемат в взаимоотношението между вътрешната и външната среда на субномиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина). Той
е една от разновидностите на ингредиентното субномическо разположение.
Ингредиентната икономическа позиция е частен случай на ингредиентната
субномическа позиция
Органическото прилагане на ингредиентната субномическа позиция
към понятието за позисубномика поражда следните негови разновидности [т.е.
разновидности според органическата ингредиентна субномическа позиция*
(organic ingrediental subnomic position)]:
9
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до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) позисубномика* (posisubnomy) [съкратено от и същото като позиционна субномика* (positional subnomy)] – общо понятие за разновидностите на
позисубномиката от гледна точка на ингредиентната субномическа позиция;
(2) интрасубномика* (intrasubnomy) [същото като нуклеарна субномика*
(nuclearary subnomy), както и съкратено от и същото като интрапозиционна
субномика* (intrapositional subnomy)] – позисубномика, която се разполага във
вътрешността на дадена обособена субномика (респ. на дадена субномическа
система) и която въздейства върху околната (външната) среда (върху екстрасубномиката, заобикаляща системата) или получава въздействия от нея посредством фейссубномиката (взаимодействието между интрасубномиката и екстрасубномиката е опосредствано, а взаимодействието между интрасубномиката и фейссубномиката, както и взаимодействието между фейссубноиката и
екстрасубномиката е непосредствено);
(3) фейссубномика* (facesubnomy) [същото като гранична субномика*
(boundary субnomy), както и съкратено от и същото като фейспозиционна субномика* (facepositional subnomy)] – позисубномика, която е границата на дадена обособена субномика (респ. на дадена субномическа система) и която
непосредствено взаимодейства с околната (външната) среда (с екстрасубномиката, заобикаляща системата) и с вътрешната среда (с интрасубномиката);
(4) екстрасубномика* (extrasubnomy) [съкратено от и същото като екстрапозиционна субномика* (positional subnomy)] – позисубномика, която е част
от заобикалящата обособената субномика (респ. дадената субномическа система) среда, която е непосредствено позиционирана до нейната граница и която взамодейства с тази система посредством фейссубномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа позиция към
понятието за субномически позипредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа позиция* (primary ingrediental subnomic position)]:
(1) субномически позипредмет* (subnomic posithing) [съкратено от и същото като позиционен субномически предмет* (positional subnomic thing)] –
общо понятие за разновидностите на субномическия позипредмет от гледна
точка на ингредиентната субномическа позиция; субномически предмет, конституиран в позисубномиката;
(2) субномически интрапредмет* (subnomic intrathing) [същото като
нуклеарен субномически предмет* (nuclearary subnomic thing) – субномически предмет, конституиран в интрасубномиката;
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до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) субномически фейспредмет* (subnomic facething) [същото като граничен субномически предмет* (boundary subnomic thing) – субномически
предмет, конституиран в фейссубномиката;
(4) субномически екстрапредмет* (subnomic extrathing) [същото като
добавен субномически предмет* (plus subnomic thing) – субномически предмет, конституиран в екстрасубномиката.
ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
ПОЗИЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental subnomic posisensitivity) (същото като ингредиентна субномическа позиционна чувствителност и съкратено от ингредиентна субномическа
позиция и ингредиентна структурна субномическа чувствителност) (*) –
вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа позиция
и ингредиентна структурна субномическа чувствителност и по този начин
разграничава съвместно (1) субномическите предмети според мястото, което
заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на субномиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина) и (2)
степените на структурната чувствителност на субномическите предмети към
външните въздействия. Частен случай на ингредиентната субномическа позичувствителност е ингредиентната икономическа позичувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа позичувствителност към понятието за субномически позисенсипредмет* (subnomic
posisensithing) (съкратено от позиционен сенситивностен субномически
предмет – positional sensitivitical subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната
ингредиентна субномическа позичувствителност* (primary ingrediental
subnomic posisensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна
субномическа позиция* (primary ingrediental subnomic position) и първичната
ингредиентна структурна субномическа чувствителност* (primary
ingrediental structural subnomic sensitivity)]. От своя страна органическото
прилагане на ингредиентната субномическа позичувствителност към
понятието за позисенсисубномика* (posisensisubnomy) (съкратено от
позиционна сенситивностна субномика – positional sensitivitical subnomy)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности
според органическата ингредиентна субномическа позичувствителност*
(organic ingrediental subnomic posisensitivity), която е комбинация от
органическата ингредиентна субномическа позиция* (organic ingrediental
subnomic
position)
и
органическата
ингредиентна
структурна
11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ката ингредиентна структурна субномическа чувствителност* (organic
ingrediental structural subnomic sensitivity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия позисенсипредмет според
първичната ингредиентна субномическа позичувствителност

Първична ингредиентна субномическа
позиция

Първична
ингредиентна
субномическа
позичувствителност
(субномически
позисенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
субномическа чувствителност

Субномически
сенсипредмет

Субномически
фундпредмет

Субномически
конструпредмет

Субномически
позипредмет

Субномически
позисенсипредмет

Субномически
позифундпредмет

Субномически
позиконструпредмет

Субномически
интрапредмет

Субномически
интрасенсипредмет

Субномически
интрафундпредмет

Субномически
интраконструпредмет

Субномически
фейспредмет

Субномически
фейссенсипредмет

Субномически
фейсфундпредмет

Субномически
фейсконструпредмет

Субномически
екстрапредмет

Субномически
екстрасенсипредмет

Субномически
екстрафундпредмет

Субномически
екстраконструпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позисенсисубномиката според органическата
ингредиентна субномическа позичувствителност

Органическа ингредиентна
субномическа позиция

Органическа
ингредиентна
субномическа
позичувствителност
(позисенсисубномика)

Органическа ингредиентна структурна
субномическа чувствителност

Сенсисубномика

Фундсубномика

Конструсубномика

Позисубномика

Позисенсисубномика

Позифундсубномика

Позиконструсубномика

Интрасубномика

Интрасенсисубномика

Интрафундсубномика

Интраконструсубнсиномика

Фейссубномика

Фейссенсисубномика

Фейсфундсубномика

Фейсконструсубномика

Екстрасубномика

Екстрасенсисубномика

Екстрафундсубномика

Екстраконструсубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
ПРИОИСТОРИЧНОСТ*
(ingrediental subnomic priohistoricity) (същото като ингредиентна субномическа приоритетностна историчност и съкратено от ингредиентна субномическа приоритетност и ингредиентна субномическа историчност) (*) –
вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиента субномическа приоритетност и ингредиентна субномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на приоритетност на субномическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от субномическия субект и (2) степените (периодите и етапите) на развитието на субномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа приоисторичност към понятието за хисубномически приопредмет* (hisubnomic priothing)
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(съкратено от историчностен приоритетностен субномически предмет –
historicitical prioritical subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа приоисторичност* (primary ingrediental subnomic priohistoricity), която е комбинация от първичната ингредиентна субномическа приоритетност* (primary ingrediental subnomic priority /antecedenceness/) и първичната
ингредиентна субномическа историчност* (primary ingrediental subnomic
historicity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната
субномическа приоисторичност към понятието за хиприосубномика*
(hipriosubnomy) (съкратено от историчностна приоритетностна субномика
– historicitical prioritical subnomy) поражда неговите разновидности, посочени
в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа приоисторичност* (organic ingrediental subnomic priohistoricity), която е
комбинация от органическата ингредиентна субномическа приоритетност* (organic ingrediental subnomic priority /antecedenceness/) и органическата ингредиентна субномическа историчност* (organic ingrediental subnomic
historicity)].

15

1823

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хисубномическия приопредмет според
първичната ингредиентна субномическа приоисторичност

Хисубномически
приопредмет

Хисубномически
типопредмет

Хисубномически
копредмет

Субномически
предмет

Субномически
приопредмет

Субномически
типопредмет

Субномически
копредмет

Консубномически
предмет

Консубномически
приопредмет

Консубномически
типопредмет

Консубномически
копредмет

Просубномически
предмет

Просубномически
приопредмет

Просубномически
типопредмет

Просубномически
копредмет

Икосубномически
(икономически)
предмет

Икосубномически
(икономически)
приопредмет

Икосубномически
(икономически)
типопредмет

Икосубномически
(икономически)
копредмет

Екссубномически
предмет

Екссубномически
приопредмет

Екссубномически
типопредмет

Екссубномически
копредмет

Фисубномически
предмет

Фисубномически
приопредмет

Фисубномически
типопредмет

Фисубномически
копредмет

Първична ингредиентна субномическа
историчност

Първична
ингредиентна
субномическа
приоисторичност
(хисубномически
приопредмет)

Първична ингредиентна
субномическа приоритетност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хиприосубномиката според органическата
ингредиентна субномическа приоисторичност

Органическа ингредиентна
субномическа историчност

Органическа
ингредиентна
субномическа
приоисторичност
(хиприосубномика)

Органическа ингредиентна субномическа
приоритетност
Хиприосубномика

Хитипосубномика

Хикосубномика

Субномика

Приосубномика

Типосубномика

Косубномика

Консубномика

Приоконсубномика

Типоконсубномика

Коконсубномика

Просубномика

Приопросубномика

Типопросубномика

Копросубномика

Икосубномика
(икономика)

Приоикосубномика
(приоикономика)

Типоикосубномика
(типоикономика)

Коикосубномика
(коикономика)

Екссубномика

Приоекссубномика

Типоекссубномика

Коекссубномика

Фисубномика

Приофисубномика

Типофисубномика

Кофисубномика

ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПРИОРИТЕТНТОСТ* (ingrediental
subnomic priority /antecedenceness/) (*) – първичен ингредиентен субномически
критерий (вж. субномическа ингредиентност), според който субномическите
предмети (в т.ч. и субномическите обекти, субномическите системи и
субномическите ингредиенти) се класифицират според степента на тяхната
приоритетност при третирането им (изследването и управлението им) от субномическия субект. Извън субективното им третиране няма приоритетност на
субномическите предмети в горния смисъл. Частен случай на ингредиентната
субномическа приоритетност е ингредиентната икономическа приоритетност.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентната субномическа приоритетност към понятието за субномически приопредмет поражда следните негови
разновидности [т.е. според първичната ингредиентна субномическа приоритетност* (primary ingrediental subnomic priority /antecedenceness/)]:
(1) приоритетностен субномически предмет* (prioritical subnomic
thing) [същото като субномически приопредмет* (subnomic priothing)] [в т.ч.
приоритетностен субномически обект* (prioritical subnomic object), приоритетностна субномическа система* (prioritical subnomic system), приоритетностен субномически ингредиент* (prioritical subnomic ingredient)] –
общо понятие за типичния субномически предмет и допълващия субномически предмет от гледна точка на ингредиентната субномическа приоритетност;
(2) типичен субномически предмет* (typical subnomic thing) [същото като субномически типопредмет* (subnomic typothing)] [в т.ч. типичен субномически обект* (typical subnomic object), типична субномическа система*
(typical subnomic system), типичен субномически ингредиент* (typical
subnomic ingredient)] – субномически предмет, който е присъщ на типосубномиката;
(3) допълващ субномически предмет* (complementary subnomic thing)
[същото като субномически копредмет* (subnomic cothing)] [в т.ч. допълващ
субномически обект* (complementary subnomic object), допълваща субномическа система* (complementary subnomic system), допълващ субномически
ингредиент* (complementary subnomic ingredient)] – субномически предмет,
който е присъщ на косубномиката;.
Органическото прилагане на ингредиентната субномическа приоритетност към понятието за приосубномика поражда следните негови разновидности [т.е. според органическата ингредиентна субномическа приоритетност* (organic ingrediental subnomic priority /antecedenceness/)]:
(1) приосубномика* (prioсубnomy) (съкратено от и същото като приоритетностна субномика – prioritical субnomy) – общо понятие за разновидностите на приосубномиката от гледна точка на ингредиентната субномическа
приоритетност (т.е. общо понятие за типосубномиката и косубномиката);
(2) типосубномика* (typoсубnomy) (съкратено от типична субномика –
typical субnomy;
(3) косубномика* (coсубnomy) (съкратено от допълваща субномика –
complementary субnomy.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------В своята общност типосубномиката и косубномиката образуват субномиката в нейната цялост.
Типосубномиката е такава страна (аспект) от субномиката, която е изградена от (и интерпретирана с помощта на) типичните диалектически субномически предмети, в т.ч. и от типичните диалектически субномически
ингредиенти (последните са най-характерните диалектически субномически
ингредиенти, т.е. такива, които са типични за субномиката). Към тях се числят (1) субномическата ценност (тя е частен случай на субномическата
същност), (2) субномическата феност (тя е частен случай на субномическото явление), (3) субномическият контив (той е частен случай на субномическото съдържание), (4) субномическият актив (той е частен случай на
субномическата субма) (в т.ч. субномическата полезност и субномическата стойност), (5) субномическият субстат (той е частен случай на субномическата субстанция), (6) субномическият запас (той е частен случай на
субномическата суперстанта) и т.н. Съставни части на типосубномиката са
тентипосубномиката и ексотипосубномиката (вж. ингредиентна субномическа резоприоритетност).
Косубномиката е такава страна (аспект) от субномиката, която е изградена от (и интерпретирана с помощта на) допълващите (комплементарните)
диалектически субномически предмети, в т.ч. и от допълващите (комплементарните) диалектически субномически ингредиенти (допълващи към
типичните диалектически субномически предмети и типичните диалектически субномически ингредиенти), т.е. от такива, които не са характерни
само за субномиката, но доразвиват различни страни на типичните субномически предмети и ингредиенти (вж. типоикономика). Към тях се числят субномически предмети и ингредиенти, отнасящи се до (или свързани с) обективното и субективното във субномиката, обективностното и субективностното
във субномиката, субномическото количество и субномическото качество,
частта и цялото в субномиката, субномическата статика и субномическата динамика, абсолютното и относителното във субномиката, абстрактно
в субномиката и конкретно в субномиката и т.н. Съставни части на косубномиката са тенкосубномиката и ексокосубномиката (вж. ингредиентна
субномическа резоприоритетност).
ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
ПРИОЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental subnomic priosensitivity) (същото като ингредиентна субномическа приоритетностна чувствителност и съкратено от ингредиентна суб19
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа приоритетност и ингредиентна структурна субномическа чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е
логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна
субномическа приоритетност и ингредиентна структурна субномическа чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на приоритетност на субномическите предмети при третирането им (изследването и
управлението им) от субномическия субект и (2) степените на структурната
чувствителност на субномическите предмети към външните въздействия.
Частен случай на ингредиентната субномическа приочувствителност е ингредиентната икономическа приочувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа приочувствителност към понятието за субномически приосенсипредмет* (subnomic
priosensithing) (съкратено от приоритетностен сенситивностен субномически предмет – prioritical sensitivitical subnomic thing) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа приочувствителност* (primary ingrediental
subnomic priosensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна
субномическа приоритетност* (primary ingrediental subnomic priority) и първичната ингредиентна структурна субномическа чувствителност*
(primary ingrediental structural subnomic sensitivity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа приочувствителност към
понятието за приосенсисубномика* (priosensisubnomy) (съкратено от приоритетностна сенситивностна субномика – prioritical sensitivitical subnomy)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа приочувствителност*
(organic ingrediental subnomic priosensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна субномическа приоритетност* (organic ingrediental
subnomic priority) и органическата ингредиентна структурна субномическа
чувствителност* (organic ingrediental structural subnomic sensitivity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия приосенсипредмет според
първичната ингредиентна субномическа приочувствителност

Първична ингредиентна
субномическа
приоритетност

Първична
ингредиентна
субномическа
приочувствителност
(субномически
приосенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
субномическа чувствителност
Субномически
сенсипредмет

Субномически
фундпредмет

Субномически
конструпредмет

Субномически
приопредмет

Субномически
приосенсипредмет

Субномически
приофундпредмет

Субномически
приоконструпредмет

Субномически
типопредмет

Субномически
типосенсипредмет

Субномически
типофундпредмет

Субномически
типоконструпредмет

Субномически
копредмет

Субномически
косенсипредмет

Субномически
кофундпредмет

Субномически
коконструпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на приосенсисубномиката според органическата
ингредиентна субномическа приочувствителност

Органическа
ингредиентна
субномическа
приоритетност

Органическа
ингредиентна
субномическа
приочувствителност
(приосенсисубномика)

Органическа ингредиентна структурна
субномическа чувствителност
Сенсисубномика

Фундсубномика

Конструсубномика

Приосубномика

Приосенсисубномика

Приофундсубномика

Приоконструсубномика

Типосубномика

Типосенсисубномика

Типофундсубномика

Типоконструсубномика

Косубномика

Косенсисубномика

Кофундсубномика

Коконструсубномика

Съотношенията между някои от разновидностите на приосенсисубномиката (на разрешаващата сенситивностна субномика) са показани във фиг. 1.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

Органическа
ингредиентна субномическа
приоритетност

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

Косубномика

Кофундсубномика

Коконсисубномика

Типосубномика

Типофунд
субномика

Типоконсисубномика

Приосенсисубномика

Фундсубномика

Консисубномика

Органическа ингредиентна
структурна субномическа
чувствителност
Фиг. 1. Разновидности на приосенсисубномиката (на приоритетностната сенситивностна субномика)

Някои от понятията, които се конституират в резултат на съвместното
прилагане на ингредиентната разрешаваща субномическа способност и ингредиентната субномическа чувствителност (т.е. на ингредиентната субномическа приочувствителност) и които са разновидности на понятието за субномически приосенсипредмет) (на разрешаващия сенситивностен субномически предмет):
А. При фундсубномиката: (1) за типофундсубномиката – фундаментален субномически типопредмет* (fundamental subnomic typothing) [същото като субномически типофундпредмет* (subnomic typofundthing)] [в т.ч.
фундаментален субномически типообект* (fundamental subnomic
typoobject), фундаментална субномическа типосистема* (fundamental
subnomic typosystem) и фундаментален субномически типоингредиент*
(fundamental subnomic typoingredient)]; (2) за кофундсубномиката – фунда23
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ментален субномически копредмет* (fundamental subnomic cothing) [същото
като субномически кофундпредмет* (subnomic cofundthing)] [в т.ч. фундаментален субномически кообект* (fundamental subnomic coobject), фундаментална субномическа косистема* (fundamental subnomic cosystem) и фундаментален
субномически
коингредиент*
(fundamental
subnomic
coingredient)];
Б. При конструсубномиката: (1) за типоконструсубномиката – конструктивен субномически типопредмет* (constructive subnomic typothing)
[същото
като
субномически
типоконструпредмет*
(subnomic
typoconstruthing)] [в т.ч. конструктивен субномически типообект* (constructive subnomic typoobject), конструктивна субномическа типосиситема*
(constructive subnomic typosystem) и конструктивен субномически типоингредиент* (constructive subnomic typoingredient)]; (2) за коконструсубномиката – конструктивен субномически копредмет* (constructive subnomic
cothing) [същото като субномически коконструпредмет* (subnomic
coconstruthing)] [в т.ч. конструктивен субномически кообект* (constructive
subnomic coobject), конструктивна субномическа косистема* (constructive
subnomic cosystem) и конструктивен субномически коингредиент* (constructive subnomic coingredient)].
Някои от тези положения относно разновидностите на субномическия
приосенсипредмет (на разрешаващия сенситивностен субномически предмет)
са показани във фиг. 2.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

Първична
ингредиентна субномическа
приоритетност

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

Субномически
копредмет

Субномически
кофунд-

Субномически
коконси-

предмет

предмет

Субномически
типопредмет

Субномически
типофундпредмет

Субномически
типоконси
предмет

Субномически
приосенсипредмет

Субномически
фундпредмет

Субномически
консипредмет

Първична ингредиентна
структурна субномическа
чувствителност
Фиг. 2. Разновидности на субномическия приосенсипредмет
(на приоритетностния сенситивностен субномически предмет)

ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА РАВНИЩНОСТ* (ingrediental
subnomic levelness) (*) – първичен ингредиентен субномически критерий, който разграничава субномическите предмети (в т.ч. и субномическите обекти, субномическите системи и субномическите ингредиенти) в зависимост
от това на кое равнище на обобщеност на субномическата организация на общественото производство те са предметно отражение. Той е една от разновидностите на ингредиентната субномическа обобщеност. Ингредиентната
икономическа равнищност е частен случай на ингредиентната субномическа
равнищност.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа равнищност
към понятието за субномически левелпредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа равнищност* (primary ingrediental subnomic levelness)]:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) субномически левелпредмет* (subnomic levelthing) [съкратено от и
същото като равнищностен субномически предмет* (levelness subnomic
thing)] – общо понятие за разновидностите на субномическия предмет от
гледна точка на ингредиентната субномическа равнищност; субномически
предмет, конституиран в левелсубномиката;
(2) субномически микропредмет* (subnomic microthing) [съкратено от и
същото като микросубномически предмет* (microsubnomic thing)] – субномически предмет, когато той се състои от субномически предмети на микросубномическо равнище; субномически предмет, конституиран в микросубномиката;
(3) субномически мезопредмет* (subnomic mesothing) [съкратено от и
същото като мезосубномически предмет* (mesosubnomic thing)] – субномически предмет, когато той се състои от субномически предмети на мезосубномическо равнище; субномически предмет, конституиран в мезосубномиката;
(4) субномически макропредмет* (subnomic macrothing) [съкратено от и
същото като макросубномически предмет* (macrosubnomic thing)] – субномически предмет, когато той се състои от субномически предмети на мезосубномическо равнище; субномически предмет, конституиран в макросубномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната субномическа равнищност към понятието за левелсубномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа равнищност* (organic ingrediental subnomic levelness)]:
(1) левелсубномика* (levelsubnomy) [съкратено от и същото като равнищностна субномика* (levelness subnomy)] – общо понятие за разновидностите
на субномиката, породени от ингредиентната субномическа равнищност; състои се от субномически левелпредмети (от равнищностни субномически предмети);
(2) микросубномика* (microsubnomy) – субномика, която от гледна точка
на ингредиентната субномическа равнищност се състои от субномически
микропредмети (от микросубномически предмети);
(3) мезосубномика* (mesosubnomy) – субномика, която от гледна точка на
ингредиентната субномическа равнищност се състои от субномически мезопредмети (от мезосубномически предмети);
(4) макросубномика* (macrosubnomy) – субномика, която от гледна точка
на ингредиентната субномическа равнищност се състои от субномически
макропредмети (от макросубномически предмети).
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до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
РЕЗОИСТОРИЧНОСТ*
(ingrediental subnomic resohistoricity) (същото като ингредиентна субномическа резолвентна историчност и съкратено от ингредиентна разрешаваща
субномическа способност и ингредиентна субномическа историчност) (*)
– вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна разрешаваща субномическа способност и ингредиентна субномическа историчност и по този
начин разграничава съвместно (1) степените на подробност в структурирането
на субномическите предмети и на техните разновидности и (2) степените
(периодите и етапите) на развитието на субномиката.
Първичното прилагането на ингредиентната субномическа резоисторичност към понятието за хисубномически резопредмет* (hisubnomic
resothing) (съкратено от историчностен разрешаващ субномически предмет
– historicitical resolving subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа резоисторичност* (primary ingrediental subnomic resohistoricity),
която е комбинация от първичната ингредиентна разрешаваща субномическа способност* (primary ingrediental resolving subnomic power) и първичната
ингредиентна субномическа историчност* (primary ingrediental subnomic
historicity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната
субномическа резоисторичносткъм към понятието за хирезосубномика*
(hiresosubnomy) (съкратено от историчностна разрешаваща субномика –
historicitical resolving subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа резоисторичност* (organic ingrediental subnomic resohistoricity), която е
комбинация от органическата ингредиентна разрешаваща субномическа
способност* (organic ingrediental resolving subnomic power) и органическата
ингредиентна субномическа историчност* (organic ingrediental subnomic
historicity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хисубномическия резопредмет според
първичната ингредиентна субномическа резоисторичност

Хисубномически
резопредмет

Хисубномически
тенпредмет

Хисубномически
ексопредмет

Субномически
предмет

Субномически
резопредмет

Субномически
тенпредмет

Субномически
ексопредмет

Консубномически
предмет

Консубномически
резопредмет

Консубномически
тенпредмет

Консубномически
ексопредмет

Просубномически
предмет

Просубномически
резопредмет

Просубномически
тенпредмет

Просубномически
ексопредмет

Икосубномически
(икономически)
предмет

Икосубномически
(икономически)
резопредмет

Икосубномически
(икономически)
тенпредмет

Икосубномически
(икономически)
ексопредмет

Екссубномически
предмет

Екссубномически
резопредмет

Екссубномически
тенпредмет

Екссубномически
ексопредмет

Фисубномически
предмет

Фисубномически
резопредмет

Фисубномически
тенпредмет

Фисубномически
ексопредмет

Първична ингредиентна субномическа
историчност

Първична
ингредиентна
субномическа
резоисторичност
(хисубномически
резопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща субномическа способност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хирезосубномиката според органическата
ингредиентна субномическа резоисторичност

Органическа ингредиентна
субномическа историчност

Органическа
ингредиентна
субномическа
резоисторичност
(хирезосубномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща субномическа способност
Хирезосубномика

Хитенсубномика

Хиексосубномика

Субномика

Резосубномика

Тенсубномика

Ексосубномика

Консубномика

Резоконсубномика

Тенконсубномика

Ексоконсубномика

Просубномика

Резопросубномика

Тенпросубномика

Ексопросубномика

Икосубномика
(икономика)

Резоикосубномика
(резоикономика)

Теникосубномика
(теникономика)

Ексоикосубномика
(ексоикономика)

Екссубномика

Резоекссубномика

Тенекссубномика

Ексоекссубномика

Фисубномика

Резофисубномика

Тенфисубномика

Ексофисубномика

ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА РЕЗОЛВЕНТНОСТ* (ingrediental
subnomic resolventness) – същото като ингредиентна разрешаваща субномическа способност.
ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
РЕЗОПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental subnomic resopriority) (същото като ингредиентна субномическа
резолвентна приоритетност и съкратено от ингредиентна разрешаваща
субномическа способност и ингредиентна субномическа приоритетност)
(*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна разрешаваща субномическа способност и ингредиентна субномическа приоритетност и по
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------този начин разграничава съвместно (1) степените на подробност в структурирането на субномическите предмети и на техните разновидности и (2) степените на приоритетност на субномическите предмети, разглеждани от страна на
субномическите субекти. Частен случай на ингредиентната субномическа резоприоритетност е ингредиентната икономическа резоприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа резоприоритетност към понятието за субномически резоприопредмет* (subnomic resopriothing) (съкратено от разрешаващ приоритетностен субномически предмет – resolving prioritical subnomic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
субномическа резоприоритетност* (primary ingrediental subnomic
resopriority), която е комбинация от първичната ингредиентно разрешаваща
субномическа способност* (primary ingrediental resolving subnomic power) и
първичната ингредиентна субномическа приоритетност* (primary
ingrediental subnomic priority)]. От своя страна органическото прилагане на
ингредиентната субномическа резоприоритетност към понятието за резоприосубномика* (resopriosubnomy) (съкратено от разрешаваща приоритетностна субномика – resolving prioritical subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа резоприоритетност* (organic ingrediental subnomic
resopriority), която е комбинация от органическата ингредиентно разрешаваща субномическа способност* (organic ingrediental resolving subnomic
power) и органическата ингредиентна субномическа приоритетност*
(organic ingrediental subnomic priority)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия резоприопредмет според
първичната ингредиентна субномическа резоприоритетност

Първична ингредиентна
разшещаваща субномическа
способност

Първична
ингредиентна
субномическа
резоприоритетност
(субномически
резоприопредмет)

Първична ингредиентна
субномическа приоритетност
Субномически
приопредмет

Субномически
типопредмет

Субномически
копредмет

Субномически
резопредмет

Субномически
резоприопредмет

Субномически
резотипопредмет

Субномически
резокопредмет

Субномически
тенпредмет

Субномически
тенприопредмет

Субномически
тентипопредмет

Субномически
тенкопредмет

Субномически
ексопредмет

Субномически
ексоприопредмет

Субномически
ексотипопредмет

Субномически
ексокопредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резоприосубномиката според органическата
ингредиентна субномическа резоприоритетност

Органическа
ингредиентна
разшещаваща
субномическа
способност

Органическа
ингредиентна
субномическа
резоприоритетност
(резоприосубномика)

Органическа ингредиентна
субномическа приоритетност
Приосубномика

Типосубномика

Косубномика

Резосубномика

Резоприосубномика

Резотипосубномика

Резокосубномика

Тенсубномика

Тенприосубномика

Тентипосубномика

Тенкосубномика

Ексосубномика

Ексоприосубномика

Ексотипосубномика

Ексокосубномика

Съотношенията между някои от разновидностите на резоприосубномиката
(на разрешаващата приоритетностна субномика) са показани във фиг. 1.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

Органическа
ингредиентна разрешаваща
субномическа способност

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

Ексосубномика

Ексотипосубномика

Ексоко
субномика

Тенсубномика

Тентипо
субномика

Тенкосубномика

Резоприосубномика

Типосубномика

Косубномика

Органическа
ингредиентна субномическаприоритетност
Фиг. 1. Разновидности на резоприосубномиката (на разрешаващата
приоритетностна субномика)

Някои от понятията, които се конституират в резултат на съвместното
прилагане на ингредиентната разрешаваща субномическа способност и ингредиентната субномическа приоритетност (т.е. на ингредиентната субномическа резоприоритетност) и които са разновидности на понятието за субномически резоприопредмет) (на разрешаващия приоритетностен субномически предмет):
А. При типосубномиката: (1) за тентипосубномиката – типичен субномически тенпредмет* (typical subnomic tenthing) [същото като субномически тентипопредмет* (subnomic tentypothing)] [в т.ч. типичен субномически тенобект* (typical subnomic tenobject), типична субномическа тенсистема* (typical subnomic tensystem) и типичен субномически тенингредиент* (typical subnomic teningredient)]; (2) за ексотипосубномиката – типичен субномически ексопредмет* (typical subnomic exothing) [същото като
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субномически ексотипопредмет* (subnomic exotypothing)] [в т.ч. типичен
субномически ексообект* (typical subnomic exoobject), типична субномическа ексосистема* (typical subnomic exosystem) и типичен субномически ексоингредиент* (typical subnomic exoingredient)];
Б. При косубномиката: (1) за тенкосубномиката – допълващ субномически тенпредмет* (complementary subnomic tenthing) [същото като субномически тенкопредмет* (subnomic tencothing)] [в т.ч. допълващ субномически тенобект* (complementary subnomic tenobject), допълваща субномическа
тенсистема* (complementary subnomic tensystem) и допълващ субномически
тенингредиент* (complementary subnomic teningredient)]; (2) за ексокосубномиката – допълващ субномически ексопредмет* (complementary subnomic
exothing) [същото като субномически ексокопредмет* (subnomic exocothing)]
[в т.ч. допълващ субномически ексообект* (complementary subnomic
exoobject), допълваща субномическа ексосистема* (complementary subnomic
exosystem) и допълващ субномически ексоингредиент* (complementary
subnomic exoingredient)].
Някои от тези положения относно разновидностите на субномическия резоприопредмет (на разрешаващия приоритетностен субномически предмет) са
показани във фиг. 2.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

Първична
ингредиентна разрешаваща
субномическа способност

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

Субномически
ексопредмет

Субномически
ексотипопредмет

Субномически
ексокопредмет

Субномически
тенпредмет

Субномически
тентипопредмет

Субномически
тенкопредмет

Субномически
резоприо
предмет

Субномически
типопредмет

Субномически
копредмет

Първична
ингредиентна субномическа
приоритетност
Фиг. 2. Разновидности на субномическия резоприопредмет
(на разрешаващия приоритетностен субномически предмет)

ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
РЕЗОЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental subnomic resosensitivity) (същото като ингредиентна субномическа резолвентна чувствителност и съкратено от ингредиентна разрешаваща субномическа способност и ингредиентна структурна субномическа
чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който
е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна
разрешаваща субномическа способност и ингредиентна структурна субномическа чувствителност и по този начин разграничава съвместно (1) степените
на подробност в структурирането на субномическите предмети и на техните
разновидности и (2) степените на структурната чувствителност на субномическите предмети към външните въздействия. Частен случай на ингредиентната субномическа резочувствителност е ингредиентната икономическа резочувствителност.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентната субномическа резочувствителност към понятието за субномически резосенсипредмет* (subnomic
resosensithing) (съкратено от разрешаващ сенситивностен субномически
предмет – resolving sensitivitical subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа резочувствителност* (primary ingrediental subnomic
resosensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентно разрешаваща субномическа способност* (primary ingrediental resolving subnomic
power) и първичната ингредиентна структурна субномическа чувствителност* (primary ingrediental structural subnomic sensitivity)]. От своя страна
органическото прилагане на ингредиентната субномическа резочувствителност към понятието за резосенсисубномика* (resosensisubnomy) (съкратено от разрешаваща сенситивностна субномика – resolving sensitivitical
subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа резочувствителност* (organic ingrediental subnomic resosensitivity), която е комбинация от
органическата ингредиентно разрешаваща субномическа способност*
(organic ingrediental resolving subnomic power) и органическата ингредиентна
структурна субномическа чувствителност* (organic ingrediental structural
subnomic sensitivity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия резосенсипредмет според
първичната ингредиентна субномическа резочувствителност

Първична ингредиентна
разшещаваща субномическа
способност

Първична
ингредиентна
субномическа
резочувствителност
(субномически
резосенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
субномическа чувствителност
Субномически
сенсипредмет

Субномически
фундпредмет

Субномически
конструпредмет

Субномически
резопредмет

Субномически
резосенсипредмет

Субномически
резофундпредмет

Субномически
резоконструпредмет

Субномически
тенпредмет

Субномически
тенсенсипредмет

Субномически
тенфундпредмет

Субномически
тенконструпредмет

Субномически
ексопредмет

Субномически
ексосенсипредмет

Субномически
ексофундпредмет

Субномически
ексоконструпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резосенсисубномиката според органическата
ингредиентна субномическа резочувствителност

Органическа
ингредиентна
разшещаваща
субномическа
способност

Органическа
ингредиентна
субномическа
резочувствителност
(резосенсисубномика)

Органическа ингредиентна структурна
субномическа чувствителност
Сенсисубномика

Фундсубномика

Конструсубномика

Резосубномика

Резосенсисубномика

Резофундсубномика

Резоконструсубномика

Тенсубномика

Тенсенсисубномика

Тенфундсубномика

Тенконструсубномика

Ексосубномика

Ексосенсисубномика

Ексофундсубномика

Ексоконструсубномика

Съотношенията между някои от разновидностите на резосенсисубномиката (на разрешаващата сенситивностна субномика) са показани във фиг. 1.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

Органическа
ингредиентна разрешаваща
субномическа способност

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

Ексосубномика

Ексофундсубномика

Ексоконсисубномика

Тенсубномика

Тенфундсубномика

Тенконсисубномика

Резосенсисубномика

Фундсубномика

Консисубномика

Органическа ингредиентна
структурна субномическа
чувствителност
Фиг. 1. Разновидности на резосенсисубномиката (на разрешаващата
сенситивностна субномика)

Някои от понятията, които се конституират в резултат на съвместното
прилагане на ингредиентната разрешаваща субномическа способност и ингредиентната субномическа чувствителност (т.е. на ингредиентната субномическа резочувствителност) и които са разновидности на понятието за субномически резосенсипредмет) (на разрешаващия сенситивностен субномически предмет):
А. При фундсубномиката: (1) за тенфундсубномиката – фундаментален субномически тенпредмет* (fundamental subnomic tenthing) [същото като
субномически тенфундпредмет* (subnomic tenfundthing)] [в т.ч. фундаментален субномически тенобект* (fundamental subnomic tenobject), фундаментална субномическа тенсистема* (fundamental subnomic tensystem) и
фундаментален субномически тенингредиент* (fundamental subnomic
teningredient)]; (2) за ексофундсубномиката – фундаментален субномически
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ексопредмет* (fundamental subnomic exothing) [същото като субномически
ексофундпредмет* (subnomic exofundthing)] [в т.ч. фундаментален субномически ексообект* (fundamental subnomic exoobject), фундаментална субномическа ексосистема* (fundamental subnomic exosystem) и фундаментален
субномически ексоингредиент* (fundamental subnomic exoingredient)];
Б. При конструсубномиката: (1) за тенконструсубномиката – конструктивен субномически тенпредмет* (constructive subnomic tenthing) [същото като субномически тенконструпредмет* (subnomic tenconstruthing)] [в т.ч.
конструктивен субномически тенобект* (constructive subnomic tenobject),
конструктивна субномическа тенсистема* (constructive subnomic tensystem)
и конструктивен субномически тенингредиент* (constructive subnomic
teningredient)]; (2) за ексоконструсубномиката – конструктивен субномически ексопредмет* (constructive subnomic exothing) [същото като субномически ексоконструпредмет* (subnomic exoconstruthing)] [в т.ч. конструктивен субномически ексообект* (constructive subnomic exoobject), конструктивна субномическа ексосистема* (constructive subnomic exosystem) и конструктивен
субномически
ексоингредиент*
(constructive
subnomic
exoingredient)].
Някои от тези положения относно разновидностите на субномическия резосенсипредмет (на разрешаващия сенситивностен субномически предмет) са
показани във фиг. 2.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

Първична
ингредиентна разрешаваща
субномическа способност

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

Субномически
ексопредмет

Субномически
ексофундпредмет

Субномически
ексоконсипредмет

Субномически
тенпредмет

Субномически
тенфундпредмет

Субномически
тенконсипредмет

Субномически
резосенси
предмет

Субномически
фундпредмет

Субномически
консипредмет

Първична ингредиентна
структурна субномическа
чувствителност
Фиг. 2. Разновидности на субномическия резосенсипредмет
(на разрешаващия сенситивностен субномически предмет)

Според функционалната си определеност разновидностите на резосенсисубномиката (табл. 2 и фиг. 1) се конкретизират в наименованията, посочени
във фиг. 3.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

Ингредиентна структурна
субномическа чувствителност

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

Конструктивна (конси) субномика

Концептуална
субномика

Оперативна
субномика

Фундаментална (фунд)
субномика

Идейна
субномика

Рационална
субномика

Принципиална
(тен)
субномика

Операционализирана
(ексо)
субно
мика

Резосенсисубномика

Ингредиентна разрешителна
субномическа способност
Фиг. 3. Ингредиентна субномическа резочувствителност (произтичаща от
едновременното прилагане на ингредиентната структурна субномическа
чувствителност и ингредиентната разрешителна субномическа способност) и разновидности на резосенсисубномиката според тяхната функционална определеност

В този контекст: (а) частта от фундаменталната субномика, която е и тенсубномика в качеството й на принципиална субномика [т.е. е фундаментална
тенсубномика* (fundamental tensubnomy) или още тенфундсубномика*
(tenfundsubnomy)], се определя като идейна субномика* (preliminary subnomy)
или още като прелисубномика* (prelisubnomy) [тя е изградена от идейни субномически ингредиенти* (preliminary subnomic ingredients)]; (б) частта от
фундаменталната субномика, която е и ексосубномика в качеството й на операционализирана субномика [т.е. е фундаментална ексосубномика*
(fundamental exosubnomy) или още ексофундсубномика* (exofundsubnomy)], се
определя като рационална субномика* (rational subnomy) в качеството й на
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------операционализирана идейна субномика или още като рациосубномика*
(ratiosubnomy) [тя е изградена от рационални субномически ингредиенти*
(rational subnomic ingredients), които са операционална конкретизация на
идейните ингредиенти].
От своя страна: (а) частта от конструктивната субномика, която е и тенсубномика в качеството й на принципиална субномика [т.е. е конструктивна
тенсубномика* (constructive tensubnomy) или още тенконструсубномика*
(tenconstrusubnomy)], се определя като концептуална субномика* (conceptual
subnomy) или още като концептсубномика* (conceptsubnomy) [тя е изградена
от концептуални субномически ингредиенти* (conceptual subnomic
ingredients)]; (б) частта от конструктивната субномика, която е и ексосубномика в качеството й на операционализирана субномика [т.е. е конструктивна
ексосубномика* (constructive exosubnomy) или още ексоконструсубномика*
(exoconstrusubnomy)], се определя като оперативна субномика* (operative
subnomy) в качеството й на операционализирана конструктивна субномика или
още като опесубномика* (opesubnomy) [тя е изградена от оперативни субномически ингредиенти* (operative subnomic ingredients), които са операционална конкретизация на концептуалните ингредиенти].
Тези разновидности произтичат от едновременното прилагане на ингредиентната структурна субномическа чувствителност и ингредиентната разрешителна субномическа способност.
На фиг. 4 са посочени разновидностите на субномическата наука, които
произтичат от едновременното прилагане на същите ингредиентни субномически критерии.
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Ингредиентна структурна
субномическа чувствителност

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

Конструктивна СН

Концептуална
СН

Оперативна
СН

Фундаментална СН

Идейна
СН

Рационална
СН

Субномическа
наука

Тенсубномическа
наука

Ексосубномическа
наука

Ингредиентна разрешителна
субномическа способност
Фиг. 4. Разновидности на субномическата наука според ингредиентната
структурна субномическа чувствителност и ингредиентната разрешителна субномическа способност (СН – субномическа наука)

На фиг. 5 е показано как вече посоченото едновременно прилагане на ингредиентната структурна субномическа чувствителност и ингредиентната
разрешителна субномическа способност се отразява върху класификацията на
разновидностите на субномическите ингредиенти (в по-общ контекст – на субномическите предмети). При тях съществуват отношения между абстрактно и
конкретно, както и отношения между определящо (отбелязани с плътна стрелка) и решаващо (отбелязани с пунктир), където в зависимост от мястото, което
заема в тези отношения, даден субномически ингредиент (респ. субномически
предмет) може да бъде както абстрактен (респ. решаващ), така и конкретен
(респ. определящ). Всеки абстрактен ингредиент (предмет) може да има по няколко конкретни реализации.
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Ингредиентна структурна
субномическа чувствителност

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

Конструктивни
субномически ингредиенти

Концептуални
субномически ингредиенти

Оперативни
субномически ингредиенти

Фундаментални
субномически ингредиенти

Идейни
субномически ингредиенти

Рационални
субномически ингредиенти

Тенсубномически ингредиенти

Ексосубномически ингредиенти

Резосенсисубномически
ингредиенти

Ингредиентна разрешителна
субномическа способност
Фиг. 5. Субномически ингредиенти при едновременното прилагане на ингредиентната структурна субномическа чувствителност и ингредиентната
разрешителна субномическа способност

(1) В отношението между фундаменталните и конструктивните субномически ингредиенти фундаменталните ингредиенти са абстрактни и решаващи, а конструктивните ингредиенти – конкретни и определящи (конструктивните ингредиенти са адаптационна конкретизация на фундаменталните ингредиенти). (2) В отношението между тенсубномическите и ексосубномическите ингредиенти тенсубномическите ингредиенти са абстрактни и решаващи, а ексосубномическите ингредиенти – конкретни и определящи (ексосубномическите ингредиенти са операционална конкретизация на тенсубно45
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическите ингредиенти). (3) В отношението между идейните и концептуалните субномически ингредиенти идейните ингредиенти са абстрактни и решаващи, а концептуалните ингредиенти – конкретни и определящи (концептуалните ингредиенти са адаптационна конкретизация на идейните ингредиенти). (4) В отношението между идейните и рационалните субномически ингредиенти идейните ингредиенти са абстрактни и решаващи, а рационалните
ингредиенти – конкретни и определящи (рационалните ингредиенти са операционална конкретизация на идейните ингредиенти). (5) В отношението между концептуалните и оперативните субномически ингредиенти концептуалните ингредиенти са абстрактни и решаващи, а оперативните ингредиенти
– конкретни и определящи (оперативните ингредиенти са операционална конкретизация на концептуалните ингредиенти). (6) В отношението между рационалните и оперативните субномически ингредиенти рационалните ингредиенти са абстрактни и решаващи, а оперативните ингредиенти – конкретни
и определящи (оперативните ингредиенти са адаптационна конкретизация на
концептуалните ингредиенти). (7) В отношението между идейните и оперативните субномически ингредиенти идейните ингредиенти са абстрактни и
решаващи, а оперативните ингредиенти – конкретни и определящи (оперативните ингредиенти са адаптационна конкретизация на идейните ингредиенти). (8) В отношението между концептуалните и рационалните субномически
ингредиенти концептуалните ингредиенти са абстрактни и решаващи, а рационалните ингредиенти – конкретни и определящи (рационалните ингредиенти са операционална конкретизация на концептуалните ингредиенти).
Затова от едновременното прилагане на ингредиентната структурна
субномическа чувствителност и ингредиентната разрешителна субномическа способност произтича важното положение, че всеки субномически ингредиент има четири равнища на преход от абстрактното към конкретното
в следния ред: (1) идеен субномически ингредиент, (2) концептуален субномически ингредиент, (3) рационален субномически ингредиент и (4) оперативен
субномически ингредиент (вж. абстрактно в субномиката и конкретно в икономиката).
На фиг. 6 е показано как едновременното прилагане на ингредиентната
структурна субномическа чувствителност и ингредиентната разрешителна
субномическа способност се отразява върху класификацията на разновидностите на субномическите типоингредиенти (последните принадлежат на типосубномиката). Към субномическите типоингредиенти принадлежат субномическите ингредиенти, които произтичат от: (1) ингредиентна сустантивнос46
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тна субномическа стратификационност (същото като възпроизводствена
субномическа ингредиентност); която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното субномическо същество /основание/ и външното субномическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и
икономическа суперстанта); (2) ингредиентна диспозиционна субномическа
стратификационност (същото като ингредиентна същностна субномическа стратификационност); тя е изградена върху основата на зависимостите
между вътрешната субномическа определеност и външната субномическа
определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специфичностна субномическа стратификационност (същото
като ингредиентна съдържателна субномическа стратификационност);
тя е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното субномическо състояние и външното субномическо състояние (вж. икономическо
съдържание и икономическа субма). При субномическите типоингредиенти
също съществуват отношения между абстрактно и конкретно, както и отношения между определящо (отбелязани с плътна стрелка) и решаващо (отбелязани
с пунктир), където в зависимост от мястото, което заема в тези отношения, даден типоингредиент може да бъде както абстрактен (респ. решаващ), така и
конкретен (респ. определящ). Всеки абстрактен типоингредиент може да има
по няколко конкретни реализации.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
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Ингредиентна структурна
субномическа чувствителност

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

Конструктивни субномически
типоингредиенти

Концептуални субномически
типоингредиенти

Оперативни субномически
типоингредиенти

Фундаментални субномически
типоингредиенти

Идейни
субномически типоингредиенти

Рационални субномически
типоингредиенти

Тенсубномически
типоингредиенти

Ексосубномически
типоингредиенти

Резосенсисубномически
типоингредиенти

Ингредиентна разрешителна
субномическа способност
Фиг. 6. Субномически типоингредиенти при едновременното прилагане на
ингредиентната структурна субномическа чувствителност и ингредиентната
разрешителна субномическа способност

(1) В отношението между фундаменталните и конструктивните типосубномически ингредиенти фундаменталните типоингредиенти са абстрактни
и решаващи, а конструктивните типоингредиенти – конкретни и определящи (конструктивните типоингредиенти са адаптационна конкретизация на
фундаменталните типоингредиенти). (2) В отношението между тентипосубномическите и ексотипосубномическите ингредиенти тенсубномическите типоингредиенти са абстрактни и решаващи, а ексосубномическите типоингредиенти – конкретни и определящи (ексосубномическите типоингредиенти
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------са операционална конкретизация на тенсубномическите типоингредиенти). (3)
В отношението между идейните и концептуалните субномически типоингредиенти идейните типоингредиенти са абстрактни и решаващи, а концептуалните типоингредиенти – конкретни и определящи (концептуалните типоингредиенти са адаптационна конкретизация на идейните типоингредиенти).
(4) В отношението между идейните и рационалните субномически типоингредиенти идейните типоингредиенти са абстрактни и решаващи, а рационалните типоингредиенти – конкретни и определящи (рационалните типоингредиенти са операционална конкретизация на идейните типоингредиенти). (5)
В отношението между концептуалните и оперативните субномически типоингредиенти концептуалните типоингредиенти са абстрактни и решаващи, а
оперативните типоингредиенти – конкретни и определящи (оперативните
типоингредиенти са операционална конкретизация на концептуалните типоингредиенти). (6) В отношението между рационалните и оперативните субномически типоингредиенти рационалните типоингредиенти са абстрактни и
решаващи, а оперативните типоингредиенти – конкретни и определящи
(оперативните типоингредиенти са адаптационна конкретизация на концептуалните типоингредиенти). (7) В отношението между идейните и оперативните
субномически типоингредиенти идейните типоингредиенти са абстрактни и
решаващи, а оперативните типоингредиенти – конкретни и определящи
(оперативните типоингредиенти са адаптационна конкретизация на идейните
типоингредиенти). (8) В отношението между концептуалните и рационалните
субномически типоингредиенти концептуалните типоингредиенти са абстрактни и решаващи, а рационалните типоингредиенти – конкретни и определящи (рационалните типоингредиенти са операционална конкретизация на
концептуалните типоингредиенти).
Затова от едновременното прилагане на ингредиентната структурна
субномическа чувствителност и ингредиентната разрешителна субномическа способност също произтича и важното положение, че всеки субномически
типоингредиент има четири равнища на преход от абстрактното към конкретното (четири равнища на дедуктивност) (1) идеен субномически типоингредиент, (2) концептуален субномически типоингредиент, (3) рационален
субномически типоингредиент и (4) оперативен субномически типоингредиент. Такива са например: (1) субномическият трансцендент (в т.ч. субномическият субтитрансцендент, субномическият обтитрансцендент и субномическият
обситрансцендент), (2) субномическата същност (в т.ч. субномическата субтисъщност, субномическата обтисъщност и субномическата обсисъщност), (3)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субномическият трансцентит (в т.ч. субномическият субтитрансцентит, субномическият обтитрансцентит и субномическият обситрансцентит) и (4) субномическата значимост (в т.ч. субномическата ценност, субномическият интерес и субномическият обсиинтерес).
ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА РИДЪЛБОЧИНА* (ingrediental
subnomic rideepness) (същото като ингредиентна субномическа зрелостна
дълбочина и съкратено от ингредиентна субномическа зрялост и ингредиентна субномическа дълбочина) (*) – вторичен ингредиентен субномически
критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа зрялост и ингредиентна субномическа дълбочина и по този начин разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на субномиката и на нейните разновидности (както и на субномическите предмети и на техните разновидности) и (2) субномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната
и външната страна на субномиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина). Частен случай на ингредиентната субномическа
ридълбочина е ингредиентната икономическа ридълбочина.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа ридълбочина
към понятието за рисубномически диппредмет* (risubnomic deepthing) (съкратено от дълбочинен зрелостен субномически предмет – deepness ripeness
subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа ридълбочина*
(primary ingrediental subnomic rideepness), която е комбинация от първичната
ингредиентна субномическа зрялост* (primary ingrediental subnomic ripeness)
и първичната ингредиентна субномическа дълбочина* (primary ingrediental
subnomic deepness)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа ридълбочина към понятието за диприсубномика*
(deeprisubnomy) (съкратено от дълбочинна зрелостна субномика – deepness
ripeness subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е.
разновидности според органическата ингредиентна субномическа ридълбочина* (organic ingrediental subnomic rideepness), която е комбинация от органическата ингредиентна субномическа зрялост* (organic ingrediental
subnomic ripeness) и органическата ингредиентна субномическа дълбочина*
(organic ingrediental subnomic deepness)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на рисубномическия диппредмет според първичната
ингредиентна субномическа ридълбочина

Първична ингредиентна
субномическа зрялост

Първична
ингредиентна
субномическа
ридълбочина
(рисубномически
диппредмет)

Първична ингредиентна субномическа
дълбочина
Субномически
диппредмет

Субномически
инспредмет

Субномически
специпредмет

Субномически
аутспредмет

Рисубномически
предмет

Рисубномически
диппредмет

Рисубномически
инспредмет

Рисубномически
специпредмет

Рисубномически
аутспредмет

Субприномически
предмет

Субприномически
диппредмет

Субприномически
инспредмет

Субприномически
специпредмет

Субприномически
аутспредмет

Субдевеномически
предмет

Субдевеномически
диппредмет

Субдевеномически
инспредмет

Субдевеномически
специпредмет

Субдевеномически
аутспредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на диприсубномиката според органическата ингредиентна
субномическа ридълбочина

Органическа
ингредиентна
субномическа зрялост

Органическа
ингредиентна
субномическа
ридълбочина
(диприсубномика)

Органическа ингредиентна субномическа
дълбочина
Дипсубномика

Инссубномика

Специсубномика

Аутссубномика

Рисубномика

Диприсубномика

Инсрисубномика

Специрисубномика

Аутсрисубномика

Субприномика

Дипсубприномика

Инссубприномика

Специсубприномика

Аутссубприномика

Субдевеномика

Дипсубдевеномика

Инссубдевеномика

Специсубдевеномика

Аутссубдевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА РИПОЗИЦИЯ* (ingrediental
subnomic riposition) (същото като ингредиентна субномическа зрелостна позиция и съкратено от ингредиентна субномическа зрялост и ингредиентна
субномическа позиция) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий,
който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа зрялост и ингредиентна субномическа позиция и по този
начин разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на
субномиката и на нейните разновидности (както и на субномическите предмети и на техните разновидности) и (2) субномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда
на субномиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина). Частен случай на ингредиентната субномическа рипозиция е ингредиентната икономическа рипозиция.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа рипозиция към
понятието за рисубномически позипредмет* (risubnomic posithing) (съкратено
от зрелостен позиционен субномически предмет – ripeness positional
subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. раз52
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------новидности според първичната ингредиентна субномическа рипозиция*
(primary ingrediental subnomic riposition), която е комбинация от първичната
ингредиентна субномическа зрялост* (primary ingrediental subnomic ripeness)
и първичната ингредиентна субномическа позиция* (primary ingrediental
subnomic position)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа рипозиция към понятието за позирисубномика*
(posisetisubnomy) (съкратено от позиционна зрелостна субномика – positional
ripeness subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е.
разновидности според органическата ингредиентна субномическа рипозиция* (organic ingrediental subnomic riposition), която е комбинация от органическата ингредиентна субномическа зрялост* (organic ingrediental subnomic
ripeness) и органическата ингредиентна субномическа позиция* (organic
ingrediental subnomic position)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на рисубномическия позипредмет според първичната
ингредиентна субномическа рипозииция

Първична ингредиентна
субномическа зрялост

Първична
ингредиентна
субномическа
рипозиция
(рисубномически
позипредмет)

Първична ингредиентна субномическа
позиция
Субномически
позипредмет

Субномически
интрапредмет

Субномически
фейспредмет

Субномически
екстрапредмет

Рисубномически
предмет

Рисубномически
позипредмет

Рисубномически
интрапредмет

Рисубномически
фейспредмет

Рисубномически
екстрапредмет

Субприномически
предмет

Субприномически
позипредмет

Субприномически
интрапредмет

Субприномически
фейспредмет

Субприномически
екстрапредмет

Субдевеномически
предмет

Субдевеномически
позипредмет

Субдевеномически
интрапредмет

Субдевеномически
фейспредмет

Субдевеномически
екстрапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позирисубномиката според органическата ингредиентна
субномическа рипозииция

Органическа
ингредиентна
субномическа зрялост

Органическа
ингредиентна
субномическа
ридълбочина
(позирисубномика)

Органическа ингредиентна субномическа
позиция
Позисубномика

Интрасубномика

Фейссубномика

Екстрасубномика

Рисубномика

Позирисубномика

Интрарисубномика

Фейсрисубномика

Екстарисубномика

Субприномика

Позисубприномика

Интрасубприномика

Фейссубприномика

Екстасубприномика

Субдевеномика

Позисубдевеномика

Интрасубдевеномика

Фейссубдевеномика

Екстасубдевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
РИПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental subnomic ripriority) (същото като ингредиентна субномическа
зрелостна приоритетност и съкратено от ингредиентна субномическа зрялост и ингредиентна субномическа приоритетност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция)
от първичните критерии ингредиентна субномическа зрялост и ингредиентна
субномическа приоритетност и по този начин разграничава съвместно (1)
степените на зрялост на съставните части на субномиката и на нейните разновидности (както и на субномическите предмети и на техните разновидности) и
(2) степените на приоритетност на субномическите предмети при третирането
им (изследването и управлението им) от субномическия субект. Частен случай
на ингредиентната субномическа риприоритетност е ингредиентната икономическа риприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа риприоритетност към понятието за рисубномически приопредмет* (risubnomic
priothing) (съкратено от приоритетностен зрелостен субномически предмет – prioritical ripeness subnomic thing) поражда неговите разновидности,
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
субномическа риприоритетност* (primary ingrediental subnomic ripriority),
която е комбинация от първичната ингредиентна субномическа зрялост*
(primary ingrediental subnomic ripeness) и първичната ингредиентна субномическа приоритетност* (primary ingrediental subnomic priority)]. От своя
страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа риприоритетност към понятието за приорисубномика* (priorisubnomy) (съкратено
от приоритетностна зрелостна субномика – prioritical ripeness subnomy)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа риприоритетност*
(organic ingrediental subnomic ripriority), която е комбинация от органическата
ингредиентна субномическа зрялост* (organic ingrediental subnomic ripeness)
и органическата ингредиентна субномическа приоритетност* (organic
ingrediental subnomic priority)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на рисубномическия приопредмет според
първичната ингредиентна субномическа риприоритетност

Първична ингредиентна
субномическа зрялост

Първична
ингредиентна
субномическа
риприоритетност
(рисубномически
приопредмет)

Първична ингредиентна
субномическа приоритетност
Субномически
приопредмет

Субномически
типопредмет

Субномически
копредмет

Рисубномически
предмет

Рисубномически
приопредмет

Рисубномически
типопредмет

Рисубномически
копредмет

Субприномически
предмет

Субприномически
приопредмет

Субприномически
типопредмет

Субприномически
копредмет

Субдевеномически
предмет

Субдевеномически
приопредмет

Субдевеномически
типопредмет

Субдевеномически
копредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на приорисубномиката според органическата
ингредиентна субномическа риприоритетност

Органическа
ингредиентна
субномическа зрялост

Органическа
ингредиентна
субномическа
риприоритетност
(приорисубномика)

Органическа ингредиентна
субномическа приоритетност
Приосубномика

Типосубномика

Косубномика

Рисубномика

Приорисубномика

Типорисубномика

Корисубномика

Субприномика

Приосубприномика

Типосубприномика

Косубприномика

Субдевеномика

Приосубдевеномика

Типосубдевеномика

Косубдевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
РИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental subnomic riresolventness) (същото като ингредиентна субномическа зрелостна разрешителност и съкратено от ингредиентна субномическа зрялост и ингредиентна разрешаваща субномическа способност) (*)
– вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа зрялост и ингредиентна разрешаваща субномическа способност и по този начин
разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на субномиката и на нейните разновидности (както и на субномическите предмети и
на техните разновидности) и (2) степените на подробност в структурирането
на субномическите предмети и на техните разновидности. Частен случай на
ингредиентната субномическа риразрешителност е ингредиентната икономическа риразрешителност.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа риразрешителност към понятието за рисубномически резопредмет* (risubnomic
resothing) (съкратено от разрешаващ зрелостен субномически предмет –
resolving ripeness subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени
58

1866

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа
риразрешителност* (primary ingrediental subnomic riresolventness), която е
комбинация от първичната ингредиентна субномическа зрялост* (primary
ingrediental subnomic ripeness) и първичната ингредиентна разрешаваща
субномическа способност* (primary ingrediental resolving subnomic power)].
От своя страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа
риразрешителност към понятието за резорисубномика* (resorisubnomy) (съкратено от разрешаваща зрелостна субномика – resolving ripeness subnomy)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа риразрешителност*
(organic ingrediental subnomic riresolventness), която е комбинация от органическата ингредиентна субномическа зрялост* (organic ingrediental subnomic
ripeness) и органическата ингредиентна разрешаваща субномическа способност* (organic ingrediental resolving subnomic power)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на рисубномическия резопредмет според
първичната ингредиентна субномическа риразрешителност

Първична ингредиентна
субномическа зрялост

Първична
ингредиентна
субномическа
риразрешителност
(рисубномически
резопредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща субномическа способност
Субномически
резопредмет

Субномически
тенпредмет

Субномически
ексопредмет

Рисубномически
предмет

Рисубномически
резопредмет

Рисубномически
тенпредмет

Рисубномически
ексопредмет

Субприномически
предмет

Субприномически
резопредмет

Субприномически
тенпредмет

Субприномически
ексопредмет

Субдевеномически
предмет

Субдевеномически
резопредмет

Субдевеномически
тенпредмет

Субдевеномически
ексопредмет

60

1868

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резорисубномиката според органическата
ингредиентна субномическа риразрешителност

Органическа
ингредиентна
субномическа зрялост

Органическа
ингредиентна
субномическа
риразрешителност
(резорисубномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща субномическа способност
Резосубномика

Тенсубномика

Ексосубномика

Рисубномика

Резорисубномика

Тенрисубномика

Ексорисубномика

Субприномика

Резосубприномика

Тенсубприномика

Ексосубприномика

Субдевеномика

Резосубдевеномика

Тенсубдевеномика

Ексосубдевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental subnomic risensitivity) (същото като ингредиентна субномическа
зрелостна чувствителност и съкратено от ингредиентна субномическа
зрялост и ингредиентна структурна субномическа чувствителност) (*) –
вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа зрялост
и ингредиентна структурна субномическа чувствителност и по този начин
разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на субномиката и на нейните разновидности (както и на субномическите предмети и
на техните разновидности) и (2) степените на структурната чувствителност на
субномическите предмети към външните въздействия. Частен случай на ингредиентната субномическа ричувствителност е ингредиентната икономическа ричувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа ричувствителност към понятието за рисубномически сенсипредмет* (risubnomic
sensithing) (съкратено от сенситивностен зрелостен субномически предмет
– sensitivitical ripeness subnomic thing) поражда неговите разновидности, посо61
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа ричувствителност* (primary ingrediental subnomic risensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна субномическа зрялост*
(primary ingrediental subnomic ripeness) и първичната ингредиентна структурна субномическа чувствителност* (primary ingrediental structural
subnomic sensitivity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа ричувствителност към понятието за сенсирисубномика* (sensirisubnomy) (съкратено от сенситивностна зрелостна субномика –
sensitivitical ripeness subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа ричувствителност* (organic ingrediental subnomic risensitivity), която е
комбинация от органическата ингредиентна субномическа зрялост*
(organic ingrediental subnomic ripeness) и органическата ингредиентна
структурна субномическа чувствителност* (organic ingrediental structural
subnomic sensitivity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на рисубномическия сенсипредмет според
първичната ингредиентна субномическа ричувствителност

Първична ингредиентна
субномическа зрялост

Първична
ингредиентна
субномическа
ричувствителност
(рисубномически
сенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
субномическа чувствителност
Субномически
сенсипредмет

Субномически
фундпредмет

Субномически
конструпредмет

Рисубномически
предмет

Рисубномически
сенсипредмет

Рисубномически
фундпредмет

Рисубномически
конструпредмет

Субприномически
предмет

Субприномически
сенсипредмет

Субприномически
фундпредмет

Субприномически
конструпредмет

Субдевеномически
предмет

Субдевеномически
сенсипредмет

Субдевеномически
фундпредмет

Субдевеномически
конструпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сенсирисубномиката според органическата
ингредиентна субномическа ричувствителност

Органическа
ингредиентна
субномическа зрялост

Органическа
ингредиентна
субномическа
ричувствителност
(сенсирисубномика)

Органическа ингредиентна структурна
субномическа чувствителност
Сенсисубномика

Фундсубномика

Конструсубномика

Рисубномика

Сенсирисубномика

Фундрисубномика

Конструрисубномика

Субприномика

Сенсисубприномика

Фундсубприномика

Конструсубприномика

Субдевеномика

Сенсисубдевеномика

Фундсубдевеномика

Конструсубдевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
СЕНСИИСТОРИЧНОСТ*
(ingrediental subnomic sensihistoricity) (същото като ингредиентна субномическа сенситивностна историчност и съкратено от ингредиентна структурна субномическа чувствителност и ингредиентна субномическа историчност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиента структурна субномическа чувствителност и ингредиентна субномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на структурната
чувствителност на субномическите предмети към външните въздействия и
(2) степените (периодите и етапите) на развитието на субномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа сенсиисторичност към понятието за хисубномически сенсипредмет* (hisubnomic
sensithing) (съкратено от историчностен сенситивностен субномически
предмет – historicitical sensitivitical subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1. [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа сенсиисторичност* (primary ingrediental subnomic
sensihistoricity), която е комбинация от първичната ингредиентна струк64
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------турна субномическа чувствителност* (primary ingrediental structural
subnomic sensitivity) и първичната ингредиентна субномическа историчност* (primary ingrediental subnomic historicity)]. От своя страна органическото прилагане ингредиентната субномическа сенсиисторичност към понятието за хисенсисубномика* (hisensisubnomy) (съкратено от историчностна сенситивностна субномика – historicitical сенситивностна subnomy) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа сенсиисторичност* (organic
ingrediental subnomic sensihistoricity), която е комбинация от органическата
ингредиентна структурна субномическа чувствителност* (organic
ingrediental structural subnomic sensitivity) и органическата ингредиентна
субномическа историчност* (organic ingrediental subnomic historicity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хисубномическия сенсипредмет според
първичната ингредиентна субномическа сенсиисторичност

Хисубномически
сенсипредмет

Хисубномически
фундпредмет

Хисубномически
конструпредмет

Субномически
предмет

Субномически
сенсипредмет

Субномически
фундпредмет

Субномически
конструредмет

Консубномически
предмет

Консубномически
сенсипредмет

Консубномически
фундпредмет

Консубномически
конструпредмет

Просубномически
предмет

Просубномически
сенсипредмет

Просубномически
фундпредмет

Просубномически
конструпредмет

Икосубномически
(икономически)
предмет

Икосубномически
(икономически)
сенсипредмет

Икосубномически
(икономически)
фундпредмет

Икосубномически
(икономически)
конструпредмет

Екссубномически
предмет

Екссубномически
сенсипредмет

Екссубномически
фундпредмет

Екссубномически
конструпредмет

Фисубномически
предмет

Фисубномически
сенсипредмет

Фисубномически
фундпредмет

Фисубномически
конструпредмет

Първична ингредиентна субномическа
историчност

Първична
ингредиентна
субномическа
сенсиисторичност
(хисубномически
сенсипредмет)

Първична ингредиентна структурна
субномическа чувствителност
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хисенсисубномиката според органическата
ингредиентна субномическа сенсиисторичност

Първична ингредиентна субномическа
историчност

Органическа
ингредиентна
субномическа
сенсиисторичност
(хисенсисубномика)

Органическа ингредиентна структурна
субномическа чувствителност
Хисенсисубномика

Хифундсубномика

Хиконструсубномика

Субномика

Сенсисубномика

Фундсубномика

Конструсубномика

Консубномика

Сенсиконсубномика

Фундконсубномика

Конструконсубномика

Просубномика

Сенсипросубномика

Фундпросубномика

Конструпросубномика

Икосубномика
(икономика)

Сенсиикосубномика
(сенсиикономика)

Фундикосубномика
(фундикономика)

Конструикосубномика
(конструикономика)

Екссубномика

Сенсиекссубномика

Фундекссубномика

Конструекссубномика

Фисубномика

Сенсифисубномика

Фундфисубномика

Конструфисубномика

ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА СЕТИДЪЛБОЧИНА* (ingrediental
subnomic setideepness) (същото като ингредиентна субномическа отделимостна дълбочина и съкратено от ингредиентна субномическа отделимост
и ингредиентна субномическа дълбочина) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа отделимост и ингредиентна субномическа дълбочина и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети във субномиката и (2) субномическите предмети
според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и
външната страна на субномиката и на нейните разновидности (което е разпо67
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ложение в дълбочина). Частен случай на ингредиентната субномическа сетидълбочина е ингредиентната икономическа сетидълбочина.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа сетидълбочина към понятието за субномически дипсетипредмет* (subnomic deepsetithing)
(съкратено от дълбочинен сетитен субномически предмет – deepness setited
subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа сетидълбочина* (primary ingrediental subnomic setideepness), която е комбинация от първичната ингредиентна субномическа дълбочина* (primary ingrediental
subnomic deepness) и първичната ингредиентна субномическа отделимост*
(primary ingrediental subnomic severality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа сетидълбочина към понятието за
дипсетисубномика* (deepsetisubnomy) (съкратено от дълбочинна сетитна
субномика – deepness setited subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа сетидълбочина* (organic ingrediental subnomic setideepness), която
е комбинация от органическата ингредиентна субномическа дълбочина*
(organic ingrediental subnomic deepness) и органическата ингредиентна субномическа отделимост* (organic ingrediental subnomic severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия дипсетипредмет според първичната
ингредиентна субномическа сетидълбочина

Първична ингредиентна
субномическа отделимост

Първична
ингредиентна
субномическа
сетидълбочина
(субномически
дипсетипредмет)

Първична ингредиентна субномическа
дълбочина
Субномически
диппредмет

Субномически
инспредмет

Субномически
специпредмет

Субномически
аутспредмет

Субномически
сетипредмет

Субномически
дипсетипредмет

Субномически
инссетипредмет

Субномически
специсетипредмет

Субномически
аутссетипредмет

Субномически
инсепапредмет

Субномически
дипинсепапредмет

Субномически
инсинсепапредмет

Субномически
специинсепапредмет

Субномически
аутсинсепапредмет

Субномически
сепапредмет

Субномически
дипсепапредмет

Субномически
инссепапредмет

Субномически
специсепапредмет

Субномически
аутссепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипсетисубномиката според органическата ингредиентна
субномическа сетидълбочина

Органическа
ингредиентна
субномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
субномическа
сетидълбочина
(дипсетисубномика)

Органическа ингредиентна субномическа
дълбочина
Дипсубномика

Инссубномика

Специсубномика

Аутссубномика

Сетисубномика

Дипсетисубномика

Инссетисубномика

Специсетисубномика

Аутссетисубномика

Инсепасубномика

Дипинсепасубномика

Инсинсепасубномика

Сепасубномика

Дипсепасубномика

Инссепасубномика

Специинсепа- Аутсинсепасубномика
субномика
Специсепасубномика

Аутссепасубномика

ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА СЕТИЗРЯЛОСТ* (ingrediental
subnomic setiripeness) (същото като ингредиентна субномическа отделимостна зрялост и съкратено от ингредиентна субномическа отделимост и ингредиентна субномическа зрялост) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа отделимост и ингредиентна субномическа
зрялост и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети в субномиката и (2) степените на зрялост на съставните части
на субномиката и на нейните разновидности (както и на субномическите
предмети и на техните разновидности). Частен случай на ингредиентната
субномическа сетизрялост е ингредиентната икономическа сетизрялост.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа сетизрялост
към понятието за рисубномически сетипредмет* (risubnomic setithing) (съкратено от зрелостен сетитен субномически предмет – ripeness setited
subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа сетизрялост*
(primary ingrediental subnomic setiripeness), която е комбинация от първичната
ингредиентна субномическа зрялост* (primary ingrediental subnomic ripeness)
и първичната ингредиентна субномическа отделимост* (primary
70
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ingrediental subnomic severality)]. От своя страна органическото прилагане на
ингредиентната субномическа сетизрялост към понятието за сетирисубномика* (setirisubnomy) (съкратено от зрелостна сетитна субномика – ripeness
setited subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа сетизрялост* (organic ingrediental subnomic setiripeness), която е комбинация от органическата ингредиентна субномическа зрялост* (organic ingrediental
subnomic ripeness) и органическата ингредиентна субномическа отделимост* (organic ingrediental subnomic severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на рисубномическия сетипредмет според първичната
ингредиентна субномическа сетизрялост

Първична ингредиентна
субномическа отделимост

Първична
ингредиентна
субномическа
сетизрялост
(рисубномически
сетипредмет)

Първична ингредиентна
субномическа зрялост
Рисубномически
предмет

Субприномически
предмет

Субдевеномически
предмет

Субномически
сетипредмет

Рисубномически
сетипредмет

Субприномически
сетипредмет

Субдевеномически
сетипредмет

Субномически
инсепапредмет

Рисубномически
инсепапредмет

Субприномически
инсепапредмет

Субдевеномически
инсепапредмет

Субномически
сепапредмет

Рисубномически
сепапредмет

Субприномически
сепапредмет

Субдевеномически
сепапредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сетирисубномиката според органическата
ингредиентна субномическа сетизрялост

Органическа
ингредиентна
субномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
субномическа
сетизрялост
(сетирисубномика)

Органическа ингредиентна
субномическа зрялост
Рисубномика

Субприномика

Субдевеномика

Сетисубномика

Сетирисубномика

Сетисубприномика

Сетисубдевеномика

Инсепасубномика

Инсепарисубномика

Инсепасубприномика

Инсепасубдевеномика

Сепасубномика

Сепарисубномика

Сепасубприномика

Сепасубдевеномика

ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
СЕТИИСТОРИЧНОСТ*
(ingrediental subnomic setihistoricity) (същото като ингредиентна субномическа отделимостна историчност и съкратено от ингредиентна субномическа
отделимост и ингредиентна субномическа историчност) (*) – вторичен
ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение
(конюнкция) от първичните критерии ингредиента субномическа отделимост
и ингредиентна субномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) разделянето на субномическите предмети на необособени и обособени във субномиката и (2) степените (периодите и етапите) на развитието
на субномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа сетиисторичност към понятието за хисубномически сетипредмет* (hisubnomic setithing)
(съкратено от историчностен субномически предмет на отделимостта –
separability historicitical subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентната
субномическа
сетиисторичност*
(primary
ingrediental
subnomic
setihistoricity), която е комбинация от първичната ингредиентна субномическа отделимост* (primary ingrediental subnomic severality) и първичната
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентна субномическа историчност* (primary ingrediental subnomic
historicity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната
субномическа сетиисторичност към понятието за хисетисубномика*
(hisetisubnomy) (съкратено от историчностна субномика на отделимостта
– separability historicitical subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентната субномическа сетиисторичност* (organic ingrediental subnomic setihistoricity),
която е комбинация от органическата ингредиентна субномическа отделимост* (organic ingrediental subnomic severality) и органическата ингредиентна субномическа историчност* (organic ingrediental subnomic historicity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хисубномическия сетипредмет според първичната
ингредиентна субномическа сетиисторичност

Хисубномически
сетипредмет

Хисубномически
инсепапредмет

Хисубномически
сепапредмет

Субномически
предмет

Субномически
сетипредмет

Субномически
инсепапредмет

Субномически
сепапредмет

Консуномически
предмет

Консуномически
сетипредмет

Консуномически
инсепапредмет

Консуномически
сепапредмет

Прономически
предмет

Прономически
сетипредмет

Прономически
инсепапредмет

Прономически
сепапредмет

Икономически
предмет

Икономически
сетипредмет

Икономически
инсепапредмет

Икономически
сепапредмет

Ексномически
предмет

Ексномически
сетипредмет

Ексномически
инсепапредмет

Ексномически
сепапредмет

Финомически
предмет

Финомически
сетипредмет

Финомически
инсепапредмет

Финомически
сепапредмет

Първична ингредиентна субномическа
историчност

Първична
ингредиентна
субномическа
сетиисторичност
(хисубномически
сетипредмет)

Първична ингредиентна
субномическа отделимост
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хисетисубномиката според органическата
ингредиентна субномическа сетиисторичност

Хисетисубномика

Хиинсепасубномика

Хисепасубномика

Субномика

Сетисубномика

Инсепасубномика

Сепасубномика

Консуномика

Сетиконсуномика

Инсепаконсуномика

Сепаконсуномика

Прономика

Сетипрономика

Инсепапрономика

Сепапрономика

Икономика

Сетиикономика

Инсепаикономика

Сепаикономика

Ексномика

Сетиексномика

Инсепаексномика

Сепаексномика

Финомика

Сетифиномика

Инсепафиномика

Сепафиномика

Първична ингредиентна
субномическа историчност

Органическа
ингредиентна
субномическа
сетиисторичност
(хисетисубномика)

Органическа ингредиентна
субномическа отделимост

ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА СЕТИПОЗИЦИЯ* (ingrediental
subnomic setiposition) (същото като ингредиентна субномическа отделимостна позиция и съкратено от ингредиентна субномическа отделимост и ингредиентна субномическа позиция) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа отделимост и ингредиентна субномическа
позиция и по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети в субномиката и (2) субномическите предмети според мястото,
което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на
субномиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина).
Частен случай на ингредиентната субномическа сетипозиция е ингредиентната икономическа сетипозиция.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентната субномическа сетипозиция
към понятието за субномически позисетипредмет* (subnomic posisetithing)
(съкратено от позиционен сетитен субномически предмет – positional setited
subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа сетипозиция*
(primary ingrediental subnomic setiposition), която е комбинация от първичната
ингредиентна субномическа позиция* (primary ingrediental subnomic position)
и първичната ингредиентна субномическа отделимост* (primary
ingrediental subnomic severality)]. От своя страна органическото прилагане на
ингредиентната субномическа сетипозиция към понятието за позисетисубномика* (posisetisubnomy) (съкратено от позиционна сетитна субномика –
positional setited subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл.
2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа сетипозиция* (organic ingrediental subnomic setiposition), която е комбинация от
органическата ингредиентна субномическа позиция* (organic ingrediental
subnomic position) и органическата ингредиентна субномическа отделимост* (organic ingrediental subnomic severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия позисетипредмет според първичната
ингредиентна субномическа сетипозииция

Първична ингредиентна
субномическа отделимост

Първична
ингредиентна
субномическа
сетипозиция
(субномически
позисетипредмет)
Субномически
сетипредмет

Субномически
инсепапредмет

Субномически
сепапредмет

Първична ингредиентна субномическа
позиция
Субномически
позипредмет

Субномически
интрапредмет

Субномически
фейспредмет

Субномически
екстрапредмет

Субномически
позисетипредмет

Субномически
интрасетипредмет

Субномически
фейссетипредмет

Субномически
екстрасетипредмет

СубСубСубСубномически
номически
номически
номически
позиинсепа- интраинсепа- фейсинсепа- екстраинсепапредмет
предмет
предмет
предмет
Субномически
позисепапредмет

Субномически
интрасепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позисетисубномиката според органическата ингредиентна
субномическа статипозииция

Органическа
ингредиентна
субномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
субномическа
сетипозиция
(позисетисубномика)
Сетисубномика
Инсепасубномика
Сепасубномика

Органическа ингредиентна субномическа
позиция
Позисубномика

Интрасубномика

Фейссубномика

Екстрасубномика

Позисетисубномика

Интрасетисубномика

Фейссетисубномика

Екстасетисубномика

Позиинсепа- Интраинсепа- Фейсинсепа- Екстаинсепасубномика
субномика
субномика
субномика
Позисепасубномика

Интрасепасубномика

Фейссепасубномика

Екстасепасубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
СЕТИПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental subnomic setipriority) (същото като ингредиентна субномическа
отделимостна приоритетност и съкратено от ингредиентна субномическа
отделимост и ингредиентна субномическа приоритетност) (*) – вторичен
ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа отделимост и
ингредиентна субномическа приоритетност и по този начин разграничава
съвместно (1) необособените и обособените предмети в субномиката и (2)
степените на приоритетност на субномическите предмети при третирането им
(изследването и управлението им) от субномическия субект. Частен случай на
ингредиентната субномическа сетиприоритетност е ингредиентната икономическа сетиприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа сетиприоритетност към понятието за субномически приосетипредмет* (subnomic
priosetithing) (съкратено от приоритетностен сетитен субномически предмет – prioritical setited subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа сетиприоритетност* (primary ingrediental subnomic setipriority),
която е комбинация от първичната ингредиентна субномическа приори79
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тетност* (primary ingrediental subnomic priority) и първичната ингредиентна субномическа отделимост* (primary ingrediental subnomic severality)]. От
своя страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа сетиприоритетност към понятието за приосетисубномика* (priosetisubnomy)
(съкратено от приоритетностна сетитна субномика – prioritical setited
subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа сетиприоритетност* (organic ingrediental subnomic setipriority), която е комбинация от
органическата ингредиентна субномическа приоритетност* (organic
ingrediental subnomic priority) и органическата ингредиентна субномическа
отделимост* (organic ingrediental subnomic severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия приосетипредмет според
първичната ингредиентна субномическа сетиприоритетност

Първична ингредиентна
субномическа отделимост

Първична
ингредиентна
субномическа
сетиприоритетност
(субномически
приосетипредмет)

Първична ингредиентна
субномическа приоритетност
Субномически
приопредмет

Субномически
типопредмет

Субномически
копредмет

Субномически
сетипредмет

Субномически
приосетипредмет

Субномически
типосетипредмет

Субномически
косетипредмет

Субномически
инсепапредмет

Субномически
приоинсепапредмет

Субномически
типоинсепапредмет

Субномически
коинсепапредмет

Субномически
сепапредмет

Субномически
приосепапредмет

Субномически
типосепапредмет

Субномически
косепапредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на приосетисубномиката според органическата
ингредиентна субномическа сетиприоритетност

Органическа
ингредиентна
субномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
субномическа
сетиприоритетност
(приосетисубномика)

Органическа ингредиентна
субномическа приоритетност
Приосубномика

Типосубномика

Косубномика

Сетисубномика

Приосетисубномика

Типосетисубномика

Косетисубномика

Инсепасубномика

Приоинсепасубномика

Типоинсепасубномика

Коинсепасубномика

Сепасубномика

Приосепасубномика

Типосепасубномика

Косепасубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
СЕТИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental subnomic setiresolventness) (същото като ингредиентна субномическа отделимостна разрешителност и съкратено от ингредиентна субномическа отделимост и ингредиентна разрешаваща субномическа способност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо
произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа отделимост и ингредиентна разрешаваща субномическа способност и по
този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети
в субномиката и (2) степените на подробност в структурирането на субномическите предмети и на техните разновидности. Частен случай на ингредиентната субномическа сетиразрешителност е ингредиентната икономическа
сетиразрешителност.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа сетиразрешителност към понятието за субномически резосетипредмет* (subnomic
resosetithing) (съкратено от разрешаващ сетитен субномически предмет –
resolving setited subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа
сетиразрешителност* (primary ingrediental subnomic setiresolventness), която
е комбинация от първичната ингредиентна разрешаваща субномическа
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до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------способност* (primary ingrediental resolving subnomic power) и първичната ингредиентна субномическа отделимост* (primary ingrediental subnomic
severality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната
субномическа сетиразрешителност към понятието за резосетисубномика*
(resosetisubnomy) (съкратено от разрешаваща сетитна субномика – resolving
setited subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа сетиразрешителност* (organic ingrediental subnomic setiresolventness), която е комбинация от органическата ингредиентна разрешаваща субномическа способност* (organic ingrediental resolving subnomic power) и органическата ингредиентна субномическа отделимост* (organic ingrediental subnomic
severality)].
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до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия резосетипредмет според
първичната ингредиентна субномическа сетиразрешителност

Първична ингредиентна
субномическа отделимост

Първична
ингредиентна
субномическа
сетиразрешителност
(субномически
резосетипредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща субномическа способност
Субномически
резопредмет

Субномически
тенпредмет

Субномически
ексопредмет

Субномически
сетипредмет

Субномически
резосетипредмет

Субномически
тенсетипредмет

Субномически
ексосетипредмет

Субномически
инсепапредмет

Субномически
резоинсепапредмет

Субномически
тенинсепапредмет

Субномически
ексоинсепапредмет

Субномически
сепапредмет

Субномически
резосепапредмет

Субномически
тенсепапредмет

Субномически
ексосепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резосетисубномиката според органическата
ингредиентна субномическа сетиразрешителност

Органическа
ингредиентна
субномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
субномическа
сетиразрешителност
(резосетисубномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща субномическа способност
Резосубномика

Тенсубномика

Ексосубномика

Сетисубномика

Резосетисубномика

Тенсетисубномика

Ексосетисубномика

Инсепасубномика

Резоинсепасубномика

Тенинсепасубномика

Ексоинсепасубномика

Сепасубномика

Резосепасубномика

Тенсепасубномика

Ексосепасубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
СЕТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental subnomic setisensitivity) (същото като ингредиентна субномическа отделимостна чувствителност и съкратено от ингредиентна субномическа отделимост и ингредиентна структурна субномическа чувствителност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо
произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа отделимост и ингредиентна структурна субномическа чувствителност и
по този начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети в субномиката и (2) степените на структурната чувствителност на субномическите предмети към външните въздействия. Частен случай на ингредиентната субномическа сетичувствителност е ингредиентната икономическа сетичувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа сетичувствителност към понятието за субномически сенсисетипредмет* (subnomic
sensisetithing) (съкратено от сенситивностен сетитен субномически предмет – sensitivitical setited subnomic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
субномическа сетичувствителност* (primary ingrediental subnomic
setisensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна структурна
85
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субномическа чувствителност* (primary ingrediental structural subnomic
sensitivity) и първичната ингредиентна субномическа отделимост*
(primary ingrediental subnomic severality)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа сетичувствителност към понятието
за сенсисетисубномика* (sensisetisubnomy) (съкратено от сенситивностна
сетитна субномика – sensitivitical setited subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа сетичувствителност* (organic ingrediental
subnomic setisensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна
структурна субномическа чувствителност* (organic ingrediental structural
subnomic sensitivity) и органическата ингредиентна субномическа отделимост* (organic ingrediental subnomic severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия сенсисетипредмет според
първичната ингредиентна субномическа сетичувствителност

Първична ингредиентна
субномическа отделимост

Първична
ингредиентна
субномическа
сетичувствителност
(субномически
сенсисетипредмет)

Първична ингредиентна структурна
субномическа чувствителност
Субномически
сенсипредмет

Субномически
фундпредмет

Субномически
конструпредмет

Субномически
сетипредмет

Субномически
сенсисетипредмет

Субномически
фундсетипредмет

Субномически
конструсетипредмет

Субномически
инсепапредмет

Субномически
сенсиинсепапредмет

Субномически
фундинсепапредмет

Субномически
конструинсепапредмет

Субномически
сепапредмет

Субномически
сенсисепапредмет

Субномически
фундсепапредмет

Субномически
конструсепапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сенсисетисубномиката според органическата
ингредиентна субномическа сетичувствителност

Органическа
ингредиентна
субномическа
отделимост

Органическа
ингредиентна
субномическа
сетичувствителност
(сенсисетисубномика)

Органическа ингредиентна структурна
субномическа чувствителност
Сенсисубномика

Фундсубномика

Конструсубномика

Сетисубномика

Сенсисетисубномика

Фундсетисубномика

Конструсетисубномика

Инсепасубномика

Сенсиинсепасубномика

Фундинсепасубномика

Конструинсепасубномика

Сепасубномика

Сенсисепасубномика

Фундсепасубномика

Конструсепасубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
СТАТИДЪЛБОЧИНА*
(ingrediental subnomic statideepness) (същото като ингредиентна субномическа
статитна дълбочина и съкратено от ингредиентен субномически статут и
ингредиентна субномическа дълбочина) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните
критерии ингредиентен субномически статут и ингредиентна субномическа
дълбочина и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното в субномиката и (2) икономическите предмети според мястото, което
заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на субномиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина).
Частен случай на ингредиентната субномическа статидълбочина е ингредиентната икономическа статидълбочина.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа статидълбочина към понятието за субномически дипстатипредмет* (subnomic
deepstatithing) (съкратено от дълбочинен статитен субномически предмет –
deepness statited subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа
статидълбочина* (primary ingrediental subnomic statideepness), която е комбинация от първичната ингредиентна субномическа дълбочина* (primary
88
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ingrediental subnomic deepness) и първичния ингредиентен субномически
статут* (primary ingrediental subnomic statute)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа статидълбочина към понятието за дипстатисубномика* (deepstatisubnomy) (съкратено от дълбочинна
статитна субномика – deepness statited subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа статидълбочина* (organic ingrediental subnomic
statideepness), която е комбинация от органическата ингредиентна субномическа дълбочина* (organic ingrediental subnomic deepness) и органическия ингредиентен субномически статут* (organic ingrediental subnomic statute)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия дипстатипредмет според първичната
ингредиентна субномическа статидълбочина

Първичен ингредиентен субномически статут

Първична
ингредиентна
субномическа
статидълбочина
(субномически
дипстатипредмет)

Първична ингредиентна субномическа
дълбочина
Субномически
диппредмет

Субномически
инспредмет

Субномически
специпредмет

Субномически
аутспредмет

Субномически
статит
(субномически
статипредмет)
(статитен
субномически
предмет)

Субномически
дипстатипредмет

Субномически
инсстатипредмет

Субномически
специстатипредмет

Субномически
аутсстатипредмет

Субномически
субект
(субномически
субстипредмет)
(субститивен
субномически
предмет)

Субномически
дипсубстипредмет

Субномически
инссубстипредмет

Субномически
специсубстипредмет

Субномически
аутссубстипредмет

Субномически
обект
(субномически
обтипредмет)
(обективен
субномически
предмет)

Субномически
дипобтипредмет

Субномически
инсобтипредмет

Субномически
специобтипредмет

Субномически
аутсобтипредмет

Субномически
обектоид
(субномически
обсипредмет)
(обситивен
субномически
предмет)

Субномически
дипобсипредмет

Субномически
инсобсипредмет

Субномически
специобсипредмет

Субномически
аутсобсипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субномически
ревербат
(субномически
субтипредмет)
(субективен
субномически
предмет)

Субномически
дипсубтипредмет

Субномически
дипсубтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипстатисубномиката според органическата ингредиентна субномическа статидълбочина

Органически ингредиентен субномически статут

Органическа
ингредиентна
субномическа
статидълбочина
(дипстатисубномика)

Органическа ингредиентна субномическа
дълбочина
Дипсубномика

Инссубномика

Специсубномика

Аутссубномика

Статитна
субномика
(статисубномика)

Дипстатисубномика

Инсстатисубномика

Специстатисубномика

Аутсстатисубномика

Субектна
субномика
(субстисубномика)

Дипсубстисубномика

Инссубстисубномика

Специсубстисубномика

Аутссубстисубномика

Обективна
субномика
(обтисубномика)

Дипобтисубномика

Инсобтисубномика

Специобтисубномика

Аутсобтисубномика

Обексивна
субномика
(обсисубномика)

Дипобсисубномика

Инсобсисубномика

Специобсисубномика

Аутсобсисубномика

Ревербатна
субномика
(субтисубномика)

Дипсубтисубномика

Инссубтисубномика

Специсубтисубномика

Аутссубтисубномика

ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА СТАТИЗРЯЛОСТ* (ingrediental
subnomic statiripeness) (същото като ингредиентна субномическа статитна
зрялост и съкратено от ингредиентен субномически статут и ингредиентна субномическа зрялост) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен субномически статут и ингредиентна субномическа зрялост и по
този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното в субно92
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------миката и (2) степените на зрялост на съставните части на субномиката и на
нейните разновидности (както и на субномическите предмети и на техните
разновидности). Частен случай на ингредиентната субномическа статизрялост е ингредиентната икономическа статизрялост.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа статизрялост
към понятието за рисубномически статипредмет* (risubnomic statithing)
(съкратено от зрелостен статитен субномически предмет – ripeness statited
subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа статизрялост* (primary ingrediental subnomic statiripeness), която е комбинация от първичната ингредиентна субномическа зрялост* (primary ingrediental
subnomic ripeness) и първичния ингредиентен субномически статут* (primary ingrediental subnomic statute)]. От своя страна органическото прилагане
на ингредиентната субномическа статизрялост към понятието за статирисубномика* (statirisubnomy) (съкратено от зрелостна статитна субномика –
ripeness statited subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2
[т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа
статизрялост* (organic ingrediental subnomic statiripeness), която е комбинация от органическата ингредиентна субномическа зрялост* (organic
ingrediental subnomic ripeness) и органическата ингредиентен субномически
статут* (organic ingrediental subnomic statute)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на рисубномическия статипредмет според първичната
ингредиентна субномическа статизрялост

Първичен ингредиентен субномически статут

Първична
ингредиентна
субномическа
статизрялост
(рисубномически
статипредмет)

Първична ингредиентна
субномическа зрялост
Рисубномически
предмет

Субприномически
предмет

Субдевеномически
предмет

Субномически
статит
(субномически
статипредмет)
(статитен
субномически
предмет)

Статитен
рисубномически
предмет

Статитен
субприномически
предмет

Статитен
субдевеномически
предмет

Субномически
субект
(субномически
субстипредмет)
(субститивен
субномически
предмет)

Субститивен
рисубномически
предмет

Субститивен
субприномически
предмет

Субститивен
субдевеномически
предмет

Субномически
обект
(субномически
обтипредмет)
(обективен
субномически
предмет)

Обективен
рисубномически
предмет

Обективен
субприномически
предмет

Обективен
субдевеномически
предмет

Субномически
обектоид
(субномически
обсипредмет)
(обситивен
субномически
предмет)

Обситивен
рисубномически
предмет

Обситивен
субприномически
предмет

Обситивен
субдевеномически
предмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субномически
ревербат
(субномически
субтипредмет)
(субективен
субномически
предмет)

Субективен
рисубномически
предмет

Субективен
субприномически
предмет

Субективен
субдевеномически
предмет

В това число:
Субномически
сепаревербат
(субномически
сепасубтипредмет)
(субективен
субномически
сепапредмет)
(субномическа
система)

Системен
рисубномически
предмет

Системен
субприномически
предмет

Системен
субдевеномически
предмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на статирисубномиката според органическата
ингредиентна субномическа статизрялост

Органически ингредиентен субномически статут

Органическа
ингредиентна
субномическа
статизрялост
(статирисубномика)

Органическа ингредиентна
субномическа зрялост
Рисубномика

Субприномика

Субдевеномика

Статитна
субномика
(статисубномика)

Статирисубномика
(статитна
рисубномика)

Статисубприномика
(статитна
субприномика)

Статисубдевеномика
(статитна
субдевеномика)

Субститивна
субномика
(субстисубномика)

Субстирисубномика
(субститивна
рисубномика)

Субстисубприномика
(субститивна
субприномика)

Субстисубдевеномика
(субститивна
субдевеномика)

Обективна
субномика
(обтисубномика)

Обтирисубномика
(обективна
рисубномика)

Обтисубприномика
(обективна
субприномика)

Обтисубдевеномика
(обективна
субдевеномика)

Обситивна
субномика
(обсисубномика)

Обсирисубномика
(обситивна
рисубномика)

Обсисубприномика
(обситивна
субприномика)

Обсисубдевеномика
(обситивна
субдевеномика)

Субективна
субномика
(субтисубномика)

Субтирисубномика
(субективна
рисубномика)

Субтисубприномика
(субективна
субприномика)

Субтисубдевеномика
(субективна
субдевеномика)
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------В това число:
Сепасубективна
субномика
(сепасубтисубномика)
(системна
субномика)
(систсубномика)

Систрисубномика
(системна
рисубномика)

Систсубприномика
(системна
субприномика)

Ссистсубдевеномика
(системна
субдевеномика)

ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
СТАТИИСТОРИЧНОСТ*
(ingrediental subnomic statihistoricity) (същото като ингредиентна субномическа статитна историчност и съкратено от ингредиентен субномически
статут и ингредиентна субномическа историчност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция)
от първичните критерии ингредиентен субномически статут и ингредиентна
субномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното в субномиката и (2) степените (периодите и етапите)
на развитието на субномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа статиисторичност към понятието за хисубномически статипредмет* (hisubnomic
statithing) (съкратено от историчностен статитен субномически предмет)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа статиисторичност* (primary
ingrediental subnomic statihistoricity), която е комбинация от първичния ингредиентен субномически статут* (primary ingrediental subnomic statute) и първичната ингредиентна субномическа историчност* (primary ingrediental
subnomic historicity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа статиисторичност към понятието за хистатисубномика* (histatisubnomy) (съкратено от историчностна статитна субномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности
според органическата ингредиентна субномическа статиисторичност*
(organic ingrediental subnomic statihistoricity), която е комбинация от органическия ингредиентен субномически статут* (organic ingrediental subnomic
statute) и органическата ингредиентна субномическа историчност* (organic ingrediental subnomic historicity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хисубномическия статипредмет според първичната
ингредиентна субномическа статиисторичност

Първична ингредиентна субномическа историчност

Първична
ингредиентна
субномическа
статиисторичност
(хисубномически
статипредмет)

Първичен ингредиентен субномически
статут
ХисубХисубХисубХисубХисубномически номически номически номически номически
статисубстиобтиобсисубтипредмет
предмет
предмет
предмет
предмет

Субномически
предмет

Субномически
статипредмет

Субномически
субстипредмет

Субномически
обтипредмет

Субномически
обсипредмет

Субномически
субтипредмет

Консуномически
предмет

Консуномически
статипредмет

Консуномически
субстипредмет

Консуномически
обтипредмет

Консуномически
обсипредмет

Консуномически
субтипредмет

Прономически
предмет

Прономически
статипредмет

Прономически
субстипредмет

Прономически
обтипредмет

Прономически
обсипредмет

Прономически
субтипредмет

Икономически
предмет

Икономически
статипредмет

Икономически
субстипредмет

Икономически
обтипредмет

Икономически
обсипредмет

Икономически
субтипредмет

Ексномически
предмет

Ексномически
статипредмет

Ексномически
субстипредмет

Ексномически
обтипредмет

Ексномически
обсипредмет

Ексномически
субтипредмет

Финомически
предмет

Финомически
статипредмет

Финомически
субстипредмет

Финомически
обтипредмет

Финомически
обсипредмет

Финомически
субтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хистатисубномиката според органическата ингредиентна
субномическа статиисторичност

Органическа ингредиентна
субномическа историчност

Органическа
ингредиентна
субномическа
статиисторичност
(хистатисубномика)

Органически ингредиентен субномически статут
Хистостатисубномика

ХистоХистоХистоХистосубстиобтиобсисубтисубномика субномика субномика субномика

Субномика

Статисубномика

Субстисубномика

Обтисубномика

Обсисубномика

Субтисубномика

Консуномика

Статиконсуномика

Субстиконсуномика

Обтиконсуномика

Обсиконсуномика

Субтиконсуномика

Прономика

Статипрономика

Субстипрономика

Обтипрономика

Обсипрономика

Субтипрономика

Икономика

Статиикономика

Субстиикономика

Обтиикономика

Обсиикономика

Субтиикономика

Ексномика

Статиексномика

Субстиексномика

Обтиексномика

Обсиексномика

Субтиексномика

Финомика

Статифиномика

Субстифиномика

Обтифиномика

Обсифиномика

Субтифиномика

ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
СТАТИОТДЕЛИМОСТ*
(ingrediental subnomic statiseverality) (същото като ингредиентна субномическа статитна отделимост и съкратено от ингредиентен субномически
статут и ингредиентна субномическа отделимост) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция)
от първичните критерии ингредиентен субномически статут и ингредиентна
субномическа отделимост и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното във субномиката и (2) разделянето на субномическите
предмети според степента на тяхната обособеност от околната среда (на необособени и обособени). Частен случай на ингредиентната субномическа статиотделимост е ингредиентната икономическа статиотделимост.
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на ингредиентна субномическата статиотделимост към понятието за субномически севестатипредмет* (subnomic
sevestatithing) (съкратено от статитен субномически предмет на отделимостта – severality statited subnomic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
субномическа
статиотделимост*
(primary
ingrediental
subnomic
statiseverality), която е комбинация от първичния ингредиентен субномически
статут* (primary ingrediental subnomic statute) и първичната ингредиентна
субномическа отделимост* (primary ingrediental subnomic severality)]. От
своя страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа
статиотделимост
към
понятието
за
севестатисубномика*
(sevestatisubnomy) (съкратено от статитна субномика на отделимостта –
severality statited subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл.
2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа
статиотделимост* (organic ingrediental subnomic statiseverality), която е
комбинация от органическия ингредиентен субномически статут* (organic
ingrediental subnomic statute) и органическата ингредиентна субномическа
отделимост* (organic ingrediental subnomic severality)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия севестатипредмет според първичната
ингредиентна субномическа статиотделимост

Първичен ингредиентен субномически статут

Първична
ингредиентна
субномическа
статиотделимост
(субномически
севестатипредмет)

Първична ингредиентна
субномическа отделимост

Субномически
сетипредмет

Субномически
инсепапредмет

Субномически
сепапредмет

Субномически
статит
(субномически
статипредмет)

Субномически
сетистатит
(субномичаски
сетистатипредмет)

Субномически
инсепастатит
(субномичаски
инсепастатипредмет)

Субномически
сепастатит
(субномичаски
сепастатипредмет)

Субномически
субект
(субномически
субстипредмет)

Субномически
сетисубект
(субномичаски
сетисубстипредмет)

Субномически
инсепасубект
(субномичаски
инсепасубстипредмет)

Субномически
сепасубект
(субномичаски
сепасубстипредмет)

Субномически
обект
(субномически
обтипредмет)

Субномически
сетиобект
(субномичаски
сетиобтипредмет)

Субномически
инсепаобект
(субномичаски
инсепаобтипредмет)

Субномически
сепаобект
(субномичаски
сепаобтипредмет)

Субномически
обектоид
(субномически
обсипредмет)

Субномически
сетиобектоид
(субномичаски
сетиобсипредмет)

Субномически
инсепаобектоид
(субномичаски
инсепаобсипредмет)

Субномически
сепаобектоид
(субномичаски
сепаобсипредмет)

Субномически
инсепаревербат
(субномичаски
инсепасубтипредмет)

Субномически
сепаревербат
(субномичаски
сепасубтипредмет)
(субномичска
система)

Субномически
ревербат
(субномически
субтипредмет)

Субномически
сетиревербат
(субномичаски
сетисубтипредмет)
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на севестатисубномиката според органическата
ингредиентна субномическа статиотделимост

Органически ингредиентен субномически статут

Органическа
ингредиентна
субномическа
статиотделимост
(севестатисубномика)

Органическа ингредиентна
субномическа отделимост
Сетисубномика

Инсепасубномика

Сепасубномика

Статитна
субномика
(статисубномика)

Сетистатисубномика

Инсепастатисубномика

Сепастатисубномика

Субектна
субномика
(субстисубномика)

Сетисубстисубномика

Инсепасубстисубномика

Сепасубстисубномика

Обективна
субномика
(обтисубномика)

Сетиобтисубномика

Инсепаобтисубномика

Сепаобтисубномика

Обексивна
субномика
(обсисубномика)

Сетиобсисубномика

Инсепаобсисубномика

Сепаобсисубномика

Инсепасубтисубномика

Сепасубтисубномика
(системна
субномика)

Ревербатна
субномика
(субтисубномика)

Сетисубтисубномика

ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА СТАТИПОЗИЦИЯ* (ingrediental
subnomic statiposition) (същото като ингредиентна субномическа статитна
позиция и съкратено от ингредиентен субномически статут и ингредиентна субномическа позиция) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен субномически статут и ингредиентна субномическа позиция и по
този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното в субно102
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------миката и (2) субномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на субномиката и на
нейните разновидности (което е разположение в ширина). Частен случай на
ингредиентната субномическа статипозиция е ингредиентната икономическа статипозиция.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа статипозиция
към понятието за субномически позистатипредмет* (subnomic posistatithing)
(съкратено от позиционен статитен субномически предмет – positional
statited subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1
[т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа статипозиция* (primary ingrediental subnomic statiposition), която е комбинация от
първичната ингредиентна субномическа позиция* (primary ingrediental
subnomic position) и първичния ингредиентен субномически статут* (primary ingrediental subnomic statute)]. От своя страна органическото прилагане
на ингредиентната субномическа статипозиция към понятието за позистатисубномика* (posistatisubnomy) (съкратено от позиционна статитна субномика – positional statited subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа статипозиция* (organic ingrediental subnomic statiposition), която е
комбинация от органическата ингредтна субномическа позиция* (organic
ingrediental subnomic position) и органическия ингредиентен субномически
статут* (organic ingrediental subnomic statute)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия позистатипредмет според първичната
ингредиентна субномическа статипозииция

Първичен ингредиентен субномически статут

Първична
ингредиентна
субномическа
статипозиция
(субномически
позистатипредмет)

Първична ингредиентна субномическа
позиция
Субномически
позипредмет

Субномически
интрапредмет

Субномически
фейспредмет

Субномически
екстрапредмет

Субномически
статит
(субномически
статипредмет)
(статитен
субномически
предмет)

Субномически
позистатипредмет

Субномически
интрастатипредмет

Субномически
фейсстатипредмет

Субномически
екстрастатипредмет

Субномически
субект
(субномически
субстипредмет)
(субститивен
субномически
предмет)

СубСубСубСубномически
номически
номически
номически
позисубсти- интрасубсти- фейссубсти- екстрасубстипредмет
предмет
предмет
предмет

Субномически
обект
(субномически
обтипредмет)
(обективен
субномически
предмет)

Субномически
позиобтипредмет

Субномически
интраобтипредмет

Субномически
фейсобтипредмет

Субномически
екстраобтипредмет

Субномически
обектоид
(субномически
обсипредмет)
(обситивен
субномически
предмет)

Субномически
позиобсипредмет

Субномически
интраобсипредмет

Субномически
фейсобсипредмет

Субномически
екстраобсипредмет
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1912

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субномически
ревербат
(субномически
субтипредмет)
(субективен
субномически
предмет)

Субномически
позисубтипредмет

Субномически
интрасубтипредмет
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Субномически
фейссубтипредмет

1913

Субномически
екстрасубтипредмет

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позистатисубномиката според органическата ингредиентна субномическа статипозииция

Органически ингредиентен субномически статут

Органическа
ингредиентна
субномическа
статипозиция
(позистатисубномика)

Органическа ингредиентна субномическа
позиция
Позисубномика

Интрасубномика

Фейссубномика

Екстрасубномика

Статитна
субномика
(статисубномика)

Позистатисубномика

Интрастатисубномика

Фейсстатисубномика

Екстастатисубномика

Субектна
субномика
(субстисубномика)

Позисубсти- Интрасубсти- Фейссубстисубномика
субномика
субномика

Екстасубстисубномика

Обективна
субномика
(обтисубномика)

Позиобтисубномика

Интраобтисубномика

Фейсобтисубномика

Екстаобтисубномика

Обексивна
субномика
(обсисубномика)

Позиобсисубномика

Интраобсисубномика

Фейсобсисубномика

Екстаобсисубномика

Ревербатна
субномика
(субтисубномика)

Позисубтисубномика

Интрасубтисубномика

Фейссубтисубномика

Екстасубтисубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
СТАТИПРИОРИТЕТНОСТ*
(ingrediental subnomic statipriority) (същото като ингредиентна субномическа
статитна приоритетност и съкратено от ингредиентен субномически
статут и ингредиентна субномическа приоритетност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен субномически статут и ингредиентна субномическа приоритетност и по този начин разграничава съвместно
106

1914

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) субективното и обективното в субномиката и (2) степените на приоритетност на субномическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от субномическия субект. Частен случай на ингредиентната субномическа статиприоритетност е ингредиентната икономическа статиприоритетност.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа статиприоритетност към понятието за субномически приостатипредмет* (subnomic
priostatithing) (съкратено от приоритетностен статитен субномически
предмет – prioritical statited subnomic thing) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
субномическа статиприоритетност* (primary ingrediental subnomic statipriority), която е комбинация от първичната ингредиентна субномическа приоритетност* (primary ingrediental subnomic priority) и първичния ингредиентен субномически статут* (primary ingrediental subnomic statute)]. От своя
страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа статиприоритетност към понятието за приостатисубномика* (priostatisubnomy)
(съкратено от приоритетностна статитна субномика – prioritical statited
subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа статиприоритетност* (organic ingrediental subnomic statipriority), която е комбинация от
органическата ингредиентна субномическа приоритетност* (organic
ingrediental subnomic priority) и органическия ингредиентен субномически
статут* (organic ingrediental subnomic statute)].
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1915

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия приостатипредмет според
първичната ингредиентна субномическа статиприоритетност

Първичен ингредиентен субномически статут

Първична
ингредиентна
субномическа
статиприоритетност
(субномически
приостатипредмет)

Първична ингредиентна
субномическа приоритетност

Субномически
приопредмет

Субномически
типопредмет

Субномически
копредмет

Субномически
статит
(субномически
статипредмет)
(статитен
субномически
предмет)

Субномически
приостатипредмет

Субномически
типостатипредмет

Субномически
костатипредмет

Субномически
субект
(субномически
субстипредмет)
(субститивен
субномически
предмет)

Субномически
приосубстипредмет

Субномически
типосубстипредмет

Субномически
косубстипредмет

Субномически
обект
(субномически
обтипредмет)
(обективен
субномически
предмет)

Субномически
приообтипредмет

Субномически
типообтипредмет

Субномически
кообтипредмет

Субномически
обектоид
(субномически
обсипредмет)
(обситивен
субномически
предмет)

Субномически
приообсипредмет

Субномически
типообсипредмет

Субномически
кообсипредмет
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1916

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субномически
ревербат
(субномически
субтипредмет)
(субективен
субномически
предмет)

Субномически
приосубтипредмет
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Субномически
типосубтипредмет

1917

Субномически
косубтипредмет

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на приостатисубномиката според органическата
ингредиентна субномическа статиприоритетност

Органически ингредиентен субномически статут

Органическа
ингредиентна
субномическа
статиприоритетност
(приостатисубномика)

Органическа ингредиентна
субномическа приоритетност
Приосубномика

Типосубномика

Косубномика

Статитна
субномика
(статисубномика)

Приостатисубномика

Типостатисубномика

Костатисубномика

Субектна
субномика
(субстисубномика)

Приосубстисубномика

Типосубстисубномика

Косубстисубномика

Обективна
субномика
(обтисубномика)

Приообтисубномика

Типообтисубномика

Кообтисубномика

Обексивна
субномика
(обсисубномика)

Приообсисубномика

Типообсисубномика

Кообсисубномика

Ревербатна
субномика
(субтисубномика)

Приосубтисубномика

Типосубтисубномика

Косубтисубномика

ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА СТАТИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ*
(ingrediental subnomic statiresolventness) (същото като ингредиентна субномическа статитна разрешителност и съкратено от ингредиентен субномически статут и ингредиентна разрешаваща субномическа способност) (*)
– вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен субномически ста110

1918

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тут и ингредиентна разрешаваща субномическа способност и по този начин
разграничава съвместно (1) субективното и обективното в субномиката и (2)
степените на подробност в структурирането на субномическите предмети и на
техните разновидности. Частен случай на ингредиентната субномическа статиразрешителност е ингредиентната икономическа статиразрешителност.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа статиразрешителност към понятието за субномически резостатипредмет* (subnomic
resostatithing) (съкратено от разрешаващ статитен субномически предмет –
resolving statited subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа
статиразрешителност* (primary ingrediental subnomic statiresolventness), която е комбинация от първичната ингредиентна разрешаваща субномическа
способност* (primary ingrediental resolving subnomic power) и първичния ингредиентен субномически статут* (primary ingrediental subnomic statute)]. От
своя страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа
статиразрешителност
към
понятието
за
резостатисубномика*
(resostatisubnomy) (съкратено от разрешаваща статитна субномика –
resolving statited subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл.
2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа
статиразрешителност* (organic ingrediental subnomic statiresolventness), която е комбинация от органическата ингредиентна разрешаваща субномическа способност* (organic ingrediental resolving subnomic power) и органическия ингредиентен субномически статут* (organic ingrediental subnomic
statute)].
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1919

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия резостатипредмет според
първичната ингредиентна субномическа статиразрешителност

Първичен ингредиентен субномически статут

Първична
ингредиентна
субномическа
статиразрешителност
(субномически
резостатипредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща субномическа способност

Субномически
резопредмет

Субномически
тенпредмет

Субномически
ексопредмет

Субномически
статит
(субномически
статипредмет)
(статитен
субномически
предмет)

Субномически
резостатипредмет

Субномически
тенстатипредмет

Субномически
ексостатипредмет

Субномически
субект
(субномически
субстипредмет)
(субститивен
субномически
предмет)

Субномически
резосубстипредмет

Субномически
тенсубстипредмет

Субномически
ексосубстипредмет

Субномически
обект
(субномически
обтипредмет)
(обективен
субномически
предмет)

Субномически
резообтипредмет

Субномически
тенобтипредмет

Субномически
ексообтипредмет

Субномически
обектоид
(субномически
обсипредмет)
(обситивен
субномически
предмет)

Субномически
резообсипредмет

Субномически
тенобсипредмет

Субномически
ексообсипредмет
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1920

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субномически
ревербат
(субномически
субтипредмет)
(субективен
субномически
предмет)

Субномически
резосубтипредмет

113

Субномически
тенсубтипредмет

1921

Субномически
ексосубтипредмет

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резостатисубномиката според органическата
ингредиентна субномическа статиразрешителност

Органически ингредиентен субномически статут

Органическа
ингредиентна
субномическа
статиразрешителност
(резостатисубномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща субномическа способност
Резосубномика

Тенсубномика

Ексосубномика

Статитна
субномика
(статисубномика)

Резостатисубномика

Тенстатисубномика

Ексостатисубномика

Субектна
субномика
(субстисубномика)

Резосубстисубномика

Тенсубстисубномика

Ексосубстисубномика

Обективна
субномика
(обтисубномика)

Резообтисубномика

Тенобтисубномика

Ексообтисубномика

Обексивна
субномика
(обсисубномика)

Резообсисубномика

Тенобсисубномика

Ексообсисубномика

Ревербатна
субномика
(субтисубномика)

Резосубтисубномика

Тенсубтисубномика

Ексосубтисубномика

ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ*
(ingrediental subnomic statisensitivity) (същото като ингредиентна субномическа статитна чувствителност и съкратено от ингредиентен субномически
статут и ингредиентна структурна субномическа чувствителност) (*) –
вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен субномически статут
114

1922

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------и ингредиентна структурна субномическа чувствителност и по този начин
разграничава съвместно (1) субективното и обективното в субномиката и (2)
степените на структурната чувствителност на субномическите предмети към
външните въздействия. Частен случай на ингредиентната субномическа
статичувствителност е ингредиентната икономическа статичувствителност.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа статичувствителност към понятието за субномически сенсистатипредмет* (subnomic
sensistatithing) (съкратено от сенситивностен статитен субномически
предмет – sensitivitical statited subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа статичувствителност* (primary ingrediental subnomic
statisensitivity), която е комбинация от първичната ингредиентна структурна субномическа чувствителност* (primary ingrediental structural subnomic
sensitivity) и първичния ингредиентен субномически статут* (primary
ingrediental subnomic statute)]. От своя страна органическото прилагане на
ингредиентната субномическа статичувствителност към понятието за сенсистатисубномика* (sensistatisubnomy) (съкратено от сенситивностна
статитна субномика – sensitivitical statited subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа статичувствителност* (organic ingrediental
subnomic statisensitivity), която е комбинация от органическата ингредиентна
структурна субномическа чувствителност* (organic ingrediental structural
subnomic sensitivity) и органическия ингредиентен субномически статут*
(organic ingrediental subnomic statute)].
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1923

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия сенсистатипредмет според
първичната ингредиентна субномическа статичувствителност

Първичен ингредиентен субномически статут

Първична
ингредиентна
субномическа
статичувствителност
(субномически
сенсистатипредмет)

Първична ингредиентна структурна
субномическа чувствителност

Субномически
сенсипредмет

Субномически
фундпредмет

Субномически
конструпредмет

Субномически
статит
(субномически
статипредмет)
(статитен
субномически
предмет)

Субномически
сенсистатипредмет

Субномически
фундстатипредмет

Субномически
конструстатипредмет

Субномически
субект
(субномически
субстипредмет)
(субститивен
субномически
предмет)

Субномически
сенсисубстипредмет

Субномически
фундсубстипредмет

Субномически
конструсубстипредмет

Субномически
обект
(субномически
обтипредмет)
(обективен
субномически
предмет)

Субномически
сенсиобтипредмет

Субномически
фундобтипредмет

Субномически
конструобтипредмет

Субномически
обектоид
(субномически
обсипредмет)
(обситивен
субномически
предмет)

Субномически
сенсиобсипредмет

Субномически
фундобсипредмет

Субномически
конструобсипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субномически
ревербат
(субномически
субтипредмет)
(субективен
субномически
предмет)

Субномически
сенсисубтипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сенсистатисубномиката според органическата
ингредиентна субномическа статичувствителност

Органически ингредиентен субномически статут

Органическа
ингредиентна
субномическа
статичувствителност
(резостатисубномика)

Органическа ингредиентна структурна
субномическа чувствителност
Сенсисубномика

Фундсубномика

Конструсубномика

Статитна
субномика
(статисубномика)

Сенсистатисубномика

Фундстатисубномика

Конструстатисубномика

Субектна
субномика
(субстисубномика)

Сенсисубстисубномика

Фундсубстисубномика

Конструсубстисубномика

Обективна
субномика
(обтисубномика)

Сенсиобтисубномика

Фундобтисубномика

Конструобтисубномика

Обексивна
субномика
(обсисубномика)

Сенсиобсисубномика

Фундобсисубномика

Конструобсисубномика

Ревербатна
субномика
(субтисубномика)

Сенсисубтисубномика

Фундсубтисубномика

Конструсубтисубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
СУБСТАНЦИАЛНОСТ*
(ingrediental subnomic substantiality) (*) – първичен ингредиентен субномически
критерий, който разграничава субномическите предмети (в т.ч. и субномическите обекти, субномическите системи и субномическите ингредиенти) според субстанциалната обобщеност на елементите, които ги образуват.
Той е една от разновидностите на ингредиентната субномическа обобщеност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ингредиентната икономическа субстанциалност е частен случай на ингредиентната субномическа субстанциалност.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа субстанциалност към понятието за субномически субстопредмет поражда следните негови
разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
субномическа
субстанциалност*
(primary
ingrediental
subnomic
substantiality)]:
(1) субномически субстопредмет* (subnomic substothing) [съкратено от и
същото като субстанциалностен субномически предмет* (substantialitical
subnomic thing)] – общо понятие за разновидностите на субномическия предмет от гледна точка на ингредиентната субномическа субстанциалност; субномически предмет, конституиран в субстосубномиката;
(2) субномически агрепредмет* (subnomic aggrething) [съкратено от и
същото като агрегатен субномически предмет* (aggregate subnomic thing)] –
субномически предмет, когато той се разглежда като единно и сумарно цяло от
съставящите го по-нискообхватни частични или единични субстанциалнодефинирани общностни субномически предмети, все едно че е един единствен
и отделен субномически предмет (агрегатният субномически предмет е сумата
от претеглените съответни му разноименни (разнородни) субномически
предмети на съставящите агрегатния предмет по-нискообхватни субстанциално-дефинирани субномически предмети, като разнородните субномически
предмети са представени в множествения субномически предмет); субномически предмет, конституиран в агресубномиката;
(3) субномически плупредмет* (subnomic pluthing) [съкратено от и същото като множествен субномически предмет* (plural subnomic thing)] – субномически предмет, когато той се разглежда като като субномическо множество* (subnomic set) от съставящите го по-нискообхватни частични и единични субномически предмети; субномически предмет, конституиран в плусубномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната субномическа субстанциалност към понятието за субстосубномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа субстанциалност* (organic ingrediental subnomic substantiality)]:
(1) субстосубномика* (substosubnomy) [съкратено от и същото като субстанциалностна субномика* (substantialitical subnomy)] – общо понятие за
разновидностите на субномиката, породени от ингредиентната субномическа
субстанциалност; състои се от субномически субстопредмети (от субстанциалностни субномически предмети);
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) агресубномика* (aggresubnomy) [съкратено от и същото като агрегатна субномика* (aggregate subnomy)] – субномика, която от гледна точка на ингредиентната субномическа субстанциалност се състои от субномически агрепредмети (от агрегатни субномически предмети);
(3) плусубномика* (plusubnomy) [съкратено от и същото като множествена субномика* (plural subnomy)] – субномика, която от гледна точка на ингредиентната субномическа субстанциалност се състои от субномически
плупредмети (от множествени субномически предмети).
ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
ХИГЕНЕРАТИВНОСТ*
(ingrediental subnomic higenerativity) (същото като ингредиентна субномическа историчностна генеративност и съкратено от ингредиентна субномическа генеративност и ингредиентна субномическа историчност) (*) –
вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа генеративност и ингредиентна субномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) субномическите предмети според мястото, което заемат
във взаимоотношението между частта (наречена образувател) и цялото (наречено образувание или още генерат) във субномиката (вж. част и цяло в икономиката), и (2) степените (периодите и етапите) на развитието на субномиката
в нейната цялост.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа хигенеративност към понятието за хисубномически генерпредмет* (hisubnomic
generthing) (съкратено от историчностен генерооитен субномически предмет – historicitical generooitic subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна
субномическа
хигенеративност*
(primary
ingrediental
subnomic
higenerativity), която е комбинация от първичната ингредиентна субномическа генеративност* (primary ingrediental subnomic generativity) и първичната ингредиентна субномическа историчност* (primary ingrediental
subnomic historicity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа хигенеративност към понятието за хигенерсубномика* (higenersubnomy) (съкратено от историчностна генерооитна субномика
– historicitical generooitic subnomy) поражда нейните разновидности, посочени
в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа хигенеративност* (organic ingrediental subnomic higenerativity), която е
комбинация от органическата ингредиентна субномическа генеративност*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(organic ingrediental subnomic generativity) и органическата ингредиентна
субномическа историчност* (organic ingrediental subnomic historicity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хисубномическия генерпредмет според първичната
ингредиентна субномическа хигенеративност

Първична ингредиентна субномическа историчност

Първична
ингредиентна
субномическа
хигенеративност
(хисубномически
генерпредмет)

Първична ингредиентна субномическа
генеративност
Хистосубномически
генерпредмет

Хистосубномически
генеропредмет

Хистосубномически
генерепредмет

Хистосубномически
генерипредмет

Хистосубномически
генерапредмет

Субномически
предмет

Субномически
генерпредмет

Субномически
генеропредмет

Субномически
генерепредмет

Субномически
генерипредмет

Субномически
генерапредмет

Консубномически
предмет

Консубномически
генерпредмет

Консубномически
генеропредмет

Консубномически
генерепредмет

Консубномически
генерипредмет

Консубномически
генерапредмет

Просубномически
предмет

Просубномически
генерпредмет

Просубномически
генеропредмет

Просубномически
генерепредмет

Просубномически
генерипредмет

Просубномически
генерапредмет

Икосубномически
(икономически)
предмет

Икосубномически
(икономически)
генерпредмет

Икосубномически
(икономически)
генеропредмет

Икосубномически
(икономически)
генерепредмет

Икосубномически
(икономически)
генерипредмет

Икосубномически
(икономически)
генерапредмет

Екссубномически
предмет

Екссубномически
генерпредмет

Екссубномически
генеропредмет

Екссубномически
генерепредмет

Екссубномически
генерипредмет

Екссубномически
генерапредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Фисубномически
предмет

Фисубномически
генерпредмет

Фисубномически
генеропредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хигенерсубномиката според органическата
ингредиентна субномическа хигенеративност

Органическа ингредиентна субномическа историчност

Органическа
ингредиентна
субномическа
хигенеративност
(хигенерсубномика)

Органическа ингредиентна субномическа
генеративност
Хистогенерсубномика

Хистогенеросубномика

Хистогенересубномика

Хистогенерисубномика

Хистогенерасубномика

Субномика

Генерсубномика

Генеросубномика

Генересубномика

Генерисубномика

Генерасубномика

Субсубномика

Генерсубсубномика

Генеросубсубномика

Генересубсубномика

Генерисубсубномика

Генерасубсубномика

Консубномика
(икономика)

Генерконсубномика
(генерикономика)

Генероконсубномика
(генероикономика)

Генереконсубномика
(генереикономика)

Генериконсубномика
(генериикономика)

Генераконсубномика
(генераикономика)

Просубномика

Генерпросубномика

Генеропросубномика

Генерепросубномика

Генерипросубномика

Генерапросубномика

Икосубномика

Генерикосубномика

Генероикосубномика

Генереикосубномика

Генериикосубномика

Генераикосубномика

Екссубномика

Генерекссубномика

Генероекссубномика

Генереекссубномика

Генериекссубномика

Генераекссубномика

Фисубномика

Генерфисубномика

Генерофисубномика

Генерефисубномика

Генерифисубномика

Генерафисубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
ХИДИЗЮНКТИВНОСТ*
(ingrediental subnomic hidisjunctivity) (същото като ингредиентна субномичес124

1932

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка историчностна дизюнктивност и съкратено от ингредиентна субномическа дизюнктивност и ингредиентна субномическа историчност) (*) –
вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа дизюнктивност и ингредиентна субномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) субномическите предмети според начина, по който те се
обединяват в прехода от частното към общото, и според ролята, която в зависимост от това имат във функционирането на субномиката (вж. част и цяло в
икономиката), и (2) съставните части на субномиката.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа хидизюнктивност към понятието за хисубномически дизюнктпредмет* (hisubnomic
disjunctthing) (съкратено от историчностен дизюнктивностен субномически
предмет – historicitical disjunctivitical subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа хидизюнктивност* (primary ingrediental subnomic
hidisjunctivity), която е комбинация от първичната ингредиентна субномическа дизюнктивност* (primary ingrediental subnomic disjunctivity) и първичната ингредиентна субномическа историчност* (primary ingrediental
subnomic historicity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа хидизюнктивност към понятието за хидизюнктсубномика* (hidisjunctsubnomy) (съкратено от историчностна дизюнктивностна субномика – historicitical disjunctivitical subnomy) поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа хидизюнктивност* (organic ingrediental subnomic
hidisjunctivity), която е комбинация от органическата ингредиентна субномическа дизюнктивност* (organic ingrediental subnomic disjunctivity) и органическата ингредиентна субномическа историчност* (organic ingrediental
subnomic historicity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хисубномическия дизюнктпредмет според първичната
ингредиентна субномическа хидизюнктивност

Първична ингредиентна субномическа историчност

Първична
ингредиентна
субномическа
хидизюнктивност
(хисубномически
дизюнктпредмет)

Първична ингредиентна субномическа
дизюнктивност
Хистосубномически
дизюнктпредмет

Хистосубномически
холистпредмет

Хистосубномически
инститпредмет

ХистоХистоХистосубсубсубноминоминомически
чески
чески
органит- констит- имхолистпредмет предмет
предмет

Субномически
предмет

Субномически
дизюнктпредмет

Субномически
холистпредмет

Субномически
инститпредмет

Субномически
органитпредмет

Субномически
конститпредмет

Субномически
имхолистпредмет

Консубномически
предмет

Консубномически
дизюнктпредмет

Консубномически
холистпредмет

Консубномически
инститпредмет

Консубномически
органитпредмет

Консубномически
конститпредмет

Консубномически
имхолистпредмет

Просубномически
предмет

Просубномически
дизюнктпредмет

Просубномически
холистпредмет

Просубномически
инститпредмет

Просубномически
органитпредмет

Просубномически
конститпредмет

Просубномически
имхолистпредмет

Икосубномически
(икономически)
предмет

Икосубномически
(икономически)
дизюнктпредмет

Икосуб- Икосуб- Икосубноминоминомически
чески
чески
(иконо(иконо(икономически) мически) мически)
холистинстит- органитпредмет предмет предмет

Икосубномически
(икономически)
конститпредмет

Икосубномически
(икономически)
имхолистпредмет

Екссубномически
предмет

Екссубномически
дизюнктпредмет

Екссубномически
холистпредмет

Екссубномически
конститпредмет

Екссубномически
имхолистпредмет

Екссубномически
инститпредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Фисубномически
предмет

Фисубномически
дизюнктпредмет

Фисубномически
холистпредмет

Фисубномически
инститпредмет
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Фисубномически
органитпредмет

1935

Фисубномически
конститпредмет

Фисубномически
имхолистпредмет

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хидизюнктсубномиката според органическата
ингредиентна субномическа хидизюнктивност

Органическа ингредиентна субномическа историчност

Органическа
ингредиентна
субномическа
хидизюнктивност
(хидизюнктсубномика)

Органическа ингредиентна субномическа
дизюнктивност
Хистодизюнктсубномика

Хистохолистсубномика

Хистоинститсубномика

Хистоорганитсубномика

Хистоконститсубномика

Хистоимхолистсубномика

Субномика

Дизюнктсубномика

Холистсубномика

Инститсубномика

Органитсубномика

Конститсубномика

Имхолистсубномика

Консубномика

Дизюнктконсубномика

Холистконсубномика

Инститконсубномика

Органитконсубномика

Конститконсубномика

Имхолистконсубномика

Просубномика

Дизюнктпросубномика

Холистпросубномика

Инститпросубномика

Органитпросубномика

Конститпросубномика

Имхолистпросубномика

Икосубномика
(икономика)

Дизюнктикосубномика
(дизюнктикономика)

Холистикосубномика
(холистикономика)

Инститикосубномика
(инститикономика)

Органитикосубномика
(органитикономика)

Конститикосубномика
(конститикономика)

Имхолистикосубномика
(имхолистикономика)

Екссубномика

Дизюнктекссубномика

Холистекссубномика

Инститекссубномика

Органитекссубномика

Конститекссубномика

Имхолистекссубномика

Фисубномика

Дизюнктфисубномика

Холистфисубномика

Инститфисубномика

Органитфисубномика

Конститфисубномика

Имхолистфисубномика

ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ХИДЪЛБОЧИНА* (ingrediental
subnomic hideepness) (същото като ингредиентна субномическа историчностна дълбочина и съкратено от ингредиентна субномическа дълбочина и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентна субномическа историчност) (*) – вторичен ингредиентен
субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа дълбочина и ингредиентна субномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) икономическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между
вътрешната и външната страна на субномиката и на нейните разновидности
(което е разположение в дълбочина) и (2) степените (периодите и етапите) на
развитието на субномиката в нейната цялост.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа хидълбочина
към понятието за хисубномически диппредмет* (hisubnomic deepthing) (съкратено от историчностен дълбочинен субномически предмет – historicitical
deepness subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1
[т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа хидълбочина* (primary ingrediental subnomic hideepness), която е комбинация от първичната ингредиентна субномическа дълбочина* (primary ingrediental
subnomic deepness) и първичната ингредиентна субномическа историчност* (primary ingrediental subnomic historicity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа хидълбочина към понятието
за хидипсубномика* (hideepsubnomy) (съкратено от историчностна дълбочинна субномика – historicitical deepness subnomy) поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа хидълбочина* (organic ingrediental subnomic
hideepness), която е комбинация от органическата ингредиентна субномическа дълбочина* (organic ingrediental subnomic deepness) и органическата
ингредиентна субномическа историчност* (organic ingrediental subnomic
historicity)].
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до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хисубномическия диппредмет според първичната
ингредиентна субномическа хидълбочина

Първична ингредиентна субномическа историчност

Първична
ингредиентна
субномическа
хидълбочина
(хисубномически
диппредмет)

Първична ингредиентна субномическа
дълбочина
Хистосубномически
диппредмет

Хистосубномически
инспредмет

Хистосубномически
специпредмет

Хистосубномически
аутспредмет

Субномически
предмет

Субномически
диппредмет

Субномически
инспредмет

Субномически
специпредмет

Субномически
аутспредмет

Консубномически
предмет

Консубномически
диппредмет

Консубномически
инспредмет

Консубномически
специпредмет

Консубномически
аутспредмет

Просубномически
предмет

Просубномически
диппредмет

Просубномически
инспредмет

Просубномически
специпредмет

Просубномически
аутспредмет

Икосубномически
предмет

Икосубномически
диппредмет

Икосубномически
инспредмет

Икосубномически
специпредмет

Икосубномически
аутспредмет

Екссубномически
предмет

Екссубномически
диппредмет

Екссубномически
инспредмет

Екссубномически
специпредмет

Екссубномически
аутспредмет

Фисубномически
предмет

Фисубномически
диппредмет

Фисубномически
инспредмет

Фисубномически
специпредмет

Фисубномически
аутспредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хидипсубномиката според органическата ингредиентна
субномическа хидълбочина

Органическа ингредиентна субномическа
историчност

Органическа
ингредиентна
субномическа
хидълбочина
(хидипсубномика)

Органическа ингредиентна
субномическа дълбочина
Хистодипсубномика

Хистоинссубномика

Хистоспецисубномика

Хистоаутссубномика

Субномика

Дипсубномика

Инссубномика

Специсубномика

Аутссубномика

онсубномика

Дипконсубномика

Инсконсубномика

Специконсубномика

Аутсконсубномика

Просубномика

Диппросубномика

Инспросубномика

Специпросубномика

Аутспросубномика

Икосубномика

Дипикосубномика

Инсикосубномика

Специикосубномика

Аутсикосубномика

Екссубномика

Дипекссубномика

Инсекссубномика

Специекссубномика

Аутсекссубномика

Фисубномика

Дипфисубномика

Инсфисубномика

Специфисубномика

Аутсфисубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
ХИЗРЯЛОСТ*
(ingrediental
subnomic hiripeness) (същото като ингредиентна субномическа историчностна зрялост и съкратено от ингредиентна субномическа зрялост и ингредиентна субномическа историчност) – вторичен ингредиентен субномически
критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа зрялост и ингредиентна субномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на зрялост на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставните части на субномиката и на нейните разновидности (както и на
субномическите предмети и на техните разновидности) и (2) степените (периодите и етапите) на развитието на субномиката в нейната цялост. В контекста
на логическото и историческото ингредиентната субномическа историчност е
определяща, а ингредиентната фономическа зрялост е решаваща (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Органическото прилагане на критерия на ингредиентна субномическа
хизрялост към понятието за хирисубномика* (hirisubnomy) (съкратено от историчностна зрялостна субномика – historicitical ripeness subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа хизрялост* (organic ingrediental
subnomic hiripeness), която е комбинация от органическата ингредиентна
субномическа зрялост* (organic ingrediental subnomic ripeness) и органическата ингредиентна субномическа историчност* (organic ingrediental
subnomic historicity)]. От своя страна първичното прилагане на ингредиентна
субномическа хизрялост към понятието за хирисубномически предмет*
(hirisubnomic thing) (съкратено от историчностен зрелостен субномичиски
предмет) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа хизрялост*
(primary ingrediental subnomic hiripeness), която е комбинация от първичната
ингредиентна субномическа зрялост* (primary ingrediental subnomic ripeness)
и първичната ингредиентна субномическа историчност* (primary
ingrediental subnomic historicity)].
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до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хирисубномиката според органическата ингредиентна
субномическа хизрялост

Органическа ингредиентна
Субномическа зрялост

Органическа
ингредиентна
субномическа
хизрялост
(хирисубномика)

Органическа ингредиентна субномическа
историчност

Субномика

Субсубномика

Консубномика

Просубномика

Икосубномика

Екссубномика

Фисубномика

Хисторисубномика

Рисубномика

Рисубсубномика
(рисубномика)

Риконсубномика
(риконсуномика)

Рипросубномика
(рипрономика)

Риикосубиомика
(риикономика)

Риекссубномика
(риексномика)

Рифисубномика
(рифиномика)

Хистосубприномика

Субприномика

Субсубприномика
(субприномика)

Консубприномика
(конприномика)

Просубприномика
(проприномика)

Икосубприномика
(икоприномика)

Екссубприномика
(експриномика)

Фисубприномика
(фиприномика)

Хистосубдевеномика

Субдевеномика

Субсубдевеномика
(субдевеномика)

Консубдевеномика
(кондевеномика)

ПросубИкосубЕкссубФисубдеведеведеведевеномика
номика
номика
номика
(продеве- (икодеве- (ексдеве- (фидевеномика)
номика) номика) номика)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хирисубномическия предмет според първичната
ингредиентна субномическа хизрялост

Първична ингредиентна субномическа зрялост

Първична
ингредиентна
субномическа
хизрялост
(хирисубномически
предмет)

Хисторисубномически
предмет

Хистосубприномически
предмет

Хистосубдевеномически
предмет

Първична ингредиентна субномическа
историчност

Субномически
предмет

Субсубномически
предмет

Консубномически
предмет

Просубномически
предмет

Икосубномически
предмет

Екссубномически
предмет

Фисубномически
предмет

Рисубномически
предмет

Рисубсубномически
предмет
(рисубномически
предмет)

Риконсубномически
предмет
(риконсуномически
предмет)

Рипросубномически
предмет
(рипрономически
предмет)

Риикосубномически
предмет
(риикономически
предмет)

Риекссубномически
предмет
(риексномически
предмет)

Рифисубномически
предмет
(рифиномически
предмет)

Субпри
номически
предмет

Субсубпри
номически
предмет
(субприномически
предмет)

Консубпри
номически
предмет
(конприномически
предмет)

Просубпри
номически
предмет
(проприномически
предмет)

Икосубпри
номически
предмет
(икоприномически
предмет)

Екссубпри
номически
предмет
(експриномически
предмет)

Фисубпри
номически
предмет
(фиприномически
предмет)

Субдевеномически
предмет

Субсубдевеномически
предмет
(субдевеномически
предмет)

Консубдевеномически
предмет
(кондевеномически
предмет)

ПросубИкосубЕкссубФисубдеведеведеведевеноминоминоминомически
чески
чески
чески
предмет
предмет предмет предмет
(продеве- (икодеве- (ексдеве- (фидевеноминоминоминомически
чески
чески
чески
предмет) предмет) предмет) предмет)

ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ХИКОМУНИОБХВАТНОСТ*
(ingrediental subnomic hicommunirangeness) (същото като ингредиентна суб134
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа историчностна комуниобхватност и съкратено от ингредиентна общностна субномическа обхватност и ингредиентна субномическа
историчност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е
логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна
ингредиентна общностна субномическа обхватност и ингредиентна субномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) субномическите предмети в зависимост от това на какъв институционален обхват те
съответстват и (2) степените (периодите и етапите) на развитието на субномиката в нейната цялост.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа хикомуниобхватност към понятието за хисубномически комунипредмет* (hisubnomic
communithing) (съкратено от историчностен комуниобхватностен субномически предмет – historicitical communirangeness subnomic thing) поражда
неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа хикомуниобхватност* (primary
ingrediental subnomic hicommunirangeness), която е комбинация от първичната
ингредиентна общностна субномическа обхватност* (primary ingrediental
communitical subnomic rangeness) и първичната ингредиентна субномическа
историчност* (primary ingrediental subnomic historicity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа хикомуниобхватност към понятието за хикомунисубномика* (hicommunisubnomy) (съкратено
от историчностна комуниобхватностна субномика – historicitical
communirangeness subnomy) поражда нейните разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа хикомуниобхватност* (organic ingrediental subnomic hicommunirangeness),
която е комбинация от органическата ингредиентна общностна субномическа обхватност* (organic ingrediental communitical subnomic rangeness) и
органическата ингредиентна субномическа историчност* (organic
ingrediental subnomic historicity)].
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до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хисубномически комунипредмет според първичната
ингредиентна субномическа хикомуниобхватност

Първична ингредиентна субномическа историчност

Първична
ингредиентна
субномическа
хикомуниобхватност
(хисубномически
комунипредмет)

Първична ингредиентна общностна
субномическа обхватност
Хистосубномически
комунипредмет

Хистосубномически
сингълпредмет

Хистосубномически
сектипредмет

Хистосубномически
соципредмет

Субномически
предмет

Субномически
комунипредмет

Субномически
сингълпредмет

Субномически
сектипредмет

Субномически
соципредмет

Консубномически
предмет

Консубномически
комунипредмет

Консубномически
сингълпредмет

Консубномически
сектипредмет

Консубномически
соципредмет

Просубномически
предмет

Просубномически
комунипредмет

Просубномически
сингълпредмет

Просубномически
сектипредмет

Просубномически
соципредмет

Икосубномически
предмет

Икосубномически
комунипредмет

Икосубномически
сингълпредмет

Икосубномически
сектипредмет

Икосубномически
соципредмет

Екссубномически
предмет

Екссубномически
комунипредмет

Екссубномически
сингълпредмет

Екссубномически
сектипредмет

Екссубномически
соципредмет

Фисубномически
предмет

Фисубномически
комунипредмет

Фисубномически
сингълпредмет

Фисубномически
сектипредмет

Фисубномически
соципредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хикомунисубномиката според органическата ингредиентна
субномическа хикомуниобхватност

Органическа ингредиентна субномическа
историчност

Органическа
ингредиентна
субномическа
хикомуниобхватност
(хикомунисубномика)

Органическа ингредиентна общностна
субномическа обхватност
Хистокомунисубномика

Хистосингълсубномика

Хистосектисубномика

Хистосоцисубномика

Субномика

Комунисубномика

Сингълсубномика

Сектисубномика

Социсубномика

Консубномика

Комуниконсубномика

Сингълконсубномика

Сектиконсубномика

Социконсубномика

Просубномика

Комунипросубномика

Сингълпросубномика

Сектипросубномика

Соципросубномика

Икосубномика

Комуниикосубномика

Сингъликосубномика

Сектиикосубномика

Социикосубномика

Екссубномика

Комуниекссубномика

Сингълекссубномика

Сектиекссубномика

Социекссубномика

Фисубномика

Комунифисубномика

Сингълфисубномика

Сектифисубномика

Социфисубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
ХИКОНСИОБХВАТНОСТ*
(ingrediental subnomic hiconsirangeness) (същото като ингредиентна субномическа историчностна консиобхватност и съкратено от ингредиентна субстанциална субномическа обхватност и ингредиентна субномическа историчност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна инг137
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------редиентна субстанциална субномическа обхватност и ингредиентна субномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) субномическите предмети в зависимост от това на какъв субстанциален обхват те съответстват и (2) степените (периодите и етапите) на развитието на субномиката в
нейната цялост.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа хиконсиобхватност към понятието за хисубномически консипредмет* (hisubnomic
consithing) (съкратено от историчностен консиобхватностен субномически
предмет – historicitical consirangeness subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа хиконсиобхватност* (primary ingrediental subnomic
hiconsirangeness), която е комбинация от първичната ингредиентна субстанциална субномическа обхватност* (primary ingrediental substantial
subnomic rangeness) и първичната ингредиентна субномическа историчност* (primary ingrediental subnomic historicity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа хиконсиобхватност към понятието за хиконсисубномика* (hiconsisubnomy) (съкратено от историчностна консиобхватностна субномика – historicitical consirangeness subnomy)
поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа хиконсиобхватност*
(organic ingrediental subnomic hiconsirangeness), която е комбинация от органическата ингредиентна субстанциална субномическа обхватност* (organic
ingrediental substantial subnomic rangeness) и органическата ингредиентна
субномическа историчност* (organic ingrediental subnomic historicity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хисубномически консипредмет според първичната
ингредиентна субномическа хиконсиобхватност

Първична ингредиентна субномическа историчност

Първична
ингредиентна
субномическа
хиконсиобхватност
(хисубномически
консипредмет)

Първична ингредиентна субстанциална
субномическа обхватност
Хистосубномически
консипредмет

Хистосубномически
хомопредмет

Хистосубномически
хетеропредмет

Хистосубномически
дженипредмет

Субномически
предмет

Субномически
консипредмет

Субномически
хомопредмет

Субномически
хетеропредмет

Субномически
дженипредмет

Консубномически
предмет

Консубномически
консипредмет

Консубномически
хомопредмет

Консубномически
хетеропредмет

Консубномически
дженипредмет

Просубномически
предмет

Просубномически
консипредмет

Просубномически
хомопредмет

Просубномически
хетеропредмет

Просубномически
дженипредмет

Икосубномически
предмет

Икосубномически
консипредмет

Икосубномически
хомопредмет

Икосубномически
хетеропредмет

Икосубномически
дженипредмет

Екссубномически
предмет

Екссубномически
консипредмет

Екссубномически
хомопредмет

Екссубномически
хетеропредмет

Екссубномически
дженипредмет

Фисубномически
предмет

Фисубномически
консипредмет

Фисубномически
хомопредмет

Фисубномически
хетеропредмет

Фисубномически
дженипредмет
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до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хиконсисубномиката според органическата ингредиентна
субномическа хиконсиобхватност

Органическа ингредиентна субномическа
историчност

Органическа
ингредиентна
субномическа
хиконсиобхватност
(хиконсисубномика)

Органическа ингредиентна субстанциална
субномическа обхватност
Хистоконсисубномика

Хистохомосубномика

Хистохетеросубномика

Хистодженисубномика

Субномика

Консисубномика

Хомосубномика

Хетеросубномика

Дженисубномика

Консубномика

Консиконсубномика

Хомоконсубномика

Хетероконсубномика

Джениконсубномика

Просубномика

Консипросубномика

Хомопросубномика

Хетеропросубномика

Дженипросубномика

Икосубномика

Консиикосубномика

Хомоикосубномика

Хетероикосубномика

Джениикосубномика

Екссубномика

Консиекссубномика

Хомоекссубномика

Хетероекссубномика

Джениекссубномика

Фисубномика

Консифисубномика

Хомофисубномика

Хетерофисубномика

Дженифисубномика

ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ХИОБОБЩЕНОСТ* (ingrediental
subnomic higeneralizedness) (същото като ингредиентна субномическа историчностна обобщеност и съкратено от ингредиентна субномическа обобщеност и ингредиентна субномическа историчност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция)
от първичните критерии ингредиентна субномическа обобщеност и
ингредиентна субномическа историчност и по този начин разграничава
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до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ентна субномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1)
субномическите предмети съобразно с полето (схващано интуитивно) на тяхното конституиране, съществуване и действие във субномическото пространство* (subnomic space) и (2) степените (периодите и етапите) на развитието на субномиката в нейната цялост.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа хиобобщеност
към понятието за хисубномически обопредмет* (hisubnomic gething) (съкратено от историчностен обобщен субномически предмет – historicitical
generalized subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл.
1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа хиобобщеност* (primary ingrediental subnomic higeneralizedness), която е комбинация от първичната ингредиентна субномическа обобщеност* (primary
ingrediental subnomic generalizedness) и първичната ингредиентна субномическа историчност* (primary ingrediental subnomic historicity)]. От своя страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа хиобобщеност към понятието за хиобосубномика* (higesubnomy) (съкратено от историчностна обобщена субномика – historicitical generalized subnomy) поражда
нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа хиобобщеност* (organic ingrediental
subnomic higeneralizedness), която е комбинация от органическата ингредиентна субномическа обобщеност* (organic ingrediental subnomic
generalizedness) и органическата ингредиентна субномическа историчност* (organic ingrediental subnomic historicity)].

141

1949

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хисубномическия обопредмет според първичната
ингредиентна субномическа хиобобщеност

Първична ингредиентна субномическа историчност

Първична
ингредиентна
субномическа
хиобобщеност
(хисубномически
обопредмет)

Първична ингредиентна субномическа
обобщеност
ХистоХистоХистоХистоХистоХистоХистосубносубносубносубносубносубносубномически мически мически мически мически мически мически
обосубстоконсикомби- комунилевелрангпредмет предмет предмет предмет предмет предмет предмет

Субномически
предмет

Субномически
обопредмет

Субномически
субстопредмет

Субномически
консипредмет

Субномически
комбипредмет

Субномически
комунипредмет

Субномически
левелпредмет

Субномически
рангпредмет

Консубномически
предмет

Консубномически
обопредмет

Консубномически
субстопредмет

Консубномически
консипредмет

Консубномически
комбипредмет

Консубномически
комунипредмет

Консубномически
левелпредмет

Консубномически
рангпредмет

Просубномически
предмет

Просубномически
обопредмет

Просубномически
субстопредмет

Просубномически
консипредмет

Просубномически
комбипредмет

Просубномически
комунипредмет

Просубномически
левелпредмет

Просубномически
рангпредмет

Икосубномически
предмет

Икосубномически
обопредмет

Икосубномически
субстопредмет

Икосубномически
консипредмет

Икосубномически
комбипредмет

Икосубномически
комунипредмет

Икосубномически
левелпредмет

Икосубномически
рангпредмет

Екссубномически
предмет

Екссубномически
обопредмет

Екссубномически
субстопредмет

Екссубномически
консипредмет

Екссубномически
комбипредмет

Екссубномически
комунипредмет

Екссубномически
левелпредмет

Екссубномически
рангпредмет

Фисубномически
предмет

Фисубномически
обопредмет

Фисубномически
субстопредмет

Фисубномически
консипредмет

Фисубномически
комбипредмет

Фисубномически
комунипредмет

Фисубномически
левелпредмет

Фисубномически
рангпредмет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хиобосубномиката според органическата ингредиентна
субномическа хиобобщеност

Хистообосубномика

Хистосубстосубномика

Хистоконсисубномика

Хистокомбисубномика

Хистокомунисубномика

Хистолевелсубномика

Хисторангсубномика

Субномика

Обосубномика

Субстосубномика

Консисубномика

Комбисубномика

Комунисубномика

Левелсубномика

Рангсубномика

Консубномика

Обоконсубномика

Субстоконсубномика

Консиконсубномика

Комбиконсубномика

Комуниконсубномика

Левелконсубномика

Рангконсубномика

Просубномика

Обопросубномика

Субстопросубномика

Консипросубномика

Комбипросубномика

Комунипросубномика

Левелпросубномика

Рангпросубномика

Икосубномика

Обоикосубномика

Субстоикосубномика

Консиикосубномика

Комбиикосубномика

Комуниикосубномика

Левеликосубномика

Рангикосубномика

Екссубномика

Обоекссубномика

Субстоекссубномика

Консиекссубномика

Комбиекссубномика

Комуниекссубномика

Левелекссубномика

Рангекссубномика

Фисубномика

Обофисубномика

Субстофисубномика

Консифисубномика

Комбифисубномика

Комунифисубномика

Левелфисубномика

Рангфисубномика

Органическа ингредиентна субномическа
историчност

Органическа
ингредиентна
субномическа
хиобобщеност
(хиобосубномика)

Органическа ингредиентна субномическа
обобщеност

ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ХИОБХВАТНОСТ* (ingrediental
subnomic hirangeness) (същото като ингредиентна субномическа историчностна обхватност и съкратено от ингредиентна субномическа обхватност и ингредиентна субномическа историчност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------първичните критерии ингредиентна ингредиентна субномическа обхватност
и ингредиентна субномическа историчност и по този начин разграничава
съвместно (1) субномическите предмети в зависимост от това съвместно на
какъв субстанциален и институционален обхват те съответстват и (2) степените (периодите и етапите) на развитието на субномиката в нейната цялост.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа хиобхватност
към понятието за хисубномически рангпредмет* (hisubnomic rangthing) (съкратено от историчностен обхватностен субномически предмет –
historicitical rangeness subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа хиобхватност* (primary ingrediental subnomic hirangeness), която е
комбинация от първичната ингредиентна субномическа обхватност*
(primary ingrediental subnomic rangeness) и първичната ингредиентна субномическа историчност* (primary ingrediental subnomic historicity)]. От своя
страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа хиобхватност към понятието за хирангсубномика* (hirangsubnomy) (съкратено от
историчностна обхватностна субномика – historicitical rangeness subnomy)
поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа хиобхватност* (organic
ingrediental subnomic hirangeness), която е комбинация от органическата ингредиентна субномическа обхватност* (organic ingrediental subnomic
rangeness) и органическата ингредиентна субномическа историчност* (organic ingrediental subnomic historicity)].
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хисубномическия рангпредмет според първичната
ингредиентна субномическа хиобхватност

Първична ингредиентна субномическа историчност

Първична
ингредиентна
субномическа
хиобхватност
(хисубномически
рангпредмет)

Първична ингредиентна субномическа
обхватност
Хистосубномически
рангпредмет

Хистосубномически
партипредмет

Хистосубномически
групопредмет

Хистосубномически
компрепредмет

Субномически
предмет

Субномически
рангпредмет

Субномически
партипредмет

Субномически
групопредмет

Субномически
компрепредмет

Консубномически
предмет

Консубномически
рангпредмет

Консубномически
партипредмет

Консубномически
групопредмет

Консубномически
компрепредмет

Просубномически
предмет

Просубномически
рангпредмет

Просубномически
партипредмет

Просубномически
групопредмет

Просубномически
компрепредмет

Икосубномически
предмет

Икосубномически
рангпредмет

Икосубномически
партипредмет

Икосубномически
групопредмет

Икосубномически
компрепредмет

Екссубномически
предмет

Екссубномически
рангпредмет

Екссубномически
партипредмет

Екссубномически
групопредмет

Екссубномически
компрепредмет

Фисубномически
предмет

Фисубномически
рангпредмет

Фисубномически
партипредмет

Фисубномически
групопредмет

Фисубномически
компрепредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хирангсубномиката според органическата ингредиентна
субномическа хиобхватност

Органическа ингредиентна субномическа
историчност

Органическа
ингредиентна
субномическа
хиобхватност
(хирангсубномика)

Органическа ингредиентна
субномическа обхватност
Хисторангсубномика

Хистопартисубномика

Хистогрупосубномика

Хистокомпресубномика

Субномика

Рангсубномика

Партисубномика

Групосубномика

Компресубномика

Консубномика

Рангконсубномика

Партиконсубномика

Групоконсубномика

Компреконсубномика

Просубномика

Рангпросубномика

Партипросубномика

Групопросубномика

Компрепросубномика

Икосубномика

Рангикосубномика

Партиикосубномика

Групоикосубномика

Компреикосубномика

Екссубномика

Рангекссубномика

Партиекссубномика

Групоекссубномика

Компреекссубномика

Фисубномика

Рангфисубномика

Партифисубномика

Групофисубномика

Компрефисубномика

ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ХИОБЩНОСТНОСТ* (ingrediental
subnomic hicombinationarity) (същото като ингредиентна субномическа историчностна общностност и съкратено от ингредиентна субномическа общностност и ингредиентна субномическа историчност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа общностност и ингредиентна субномическа историчност и по този начин разграничава съвмес146
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тно (1) субномическите предмети според общностната обобщеност на елементите, които ги образуват, и (2) степените (периодите и етапите) на развитието
на субномиката в нейната цялост.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа хиобщностност към понятието за хисубномически комбипредмет* (hisubnomic
combithing) (съкратено от историчностен комбинаторностен субномически
предмет – historicitical combinationaritic subnomic thing) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа хиобщностност* (primary ingrediental subnomic
hicombinationarity), която е комбинация от първичната ингредиентна субномическа общностност* (primary ingrediental subnomic combinationarity) и
първичната
ингредиентна
субномическа
историчност*
(primary
ingrediental subnomic historicity)]. От своя страна органическото прилагане на
ингредиентната субномическа хиобщностност към понятието за хикомбисубномика* (hicombisubnomy) (съкратено от историчностна общностностна субномика – historicitical combinationaritic subnomy) поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа хиобщностност* (organic ingrediental subnomic
hicombinationarity), която е комбинация от органическата ингредиентна субномическа общностност* (organic ingrediental subnomic combinationarity) и
органическата ингредиентна субномическа историчност* (organic
ingrediental subnomic historicity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хисубномическия комбипредмет според
първичната ингредиентна субномическа хиобщностност

Първична ингредиентна субномическа историчност

Първична
ингредиентна
субномическа
хиобщностност
(хисубномически
комбипредмет)

Първична ингредиентна
субномическа общностност
Хисубномически
комбипредмет

Хисубномически
джоинтпредмет

Хисубномически
тотипредмет

Субномически
предмет

Субномически
комбипредмет

Субномически
джоинтпредмет

Субномически
тотипредмет

Консубномически
предмет

Консубномически
комбипредмет

Консубномически
джоинтпредмет

Консубномически
тотипредмет

Просубномически
предмет

Просубномически
комбипредмет

Просубномически
джоинтпредмет

Просубномически
тотипредмет

Икосубномически
(икономически)
предмет

Икосубномически
(икономически)
комбипредмет

Икосубномически
(икономически)
джоинтпредмет

Икосубномически
(икономически)
тотипредмет

Екссубномически
предмет

Екссубномически
комбипредмет

Екссубномически
джоинтпредмет

Екссубномически
тотипредмет

Фисубномически
предмет

Фисубномически
комбипредмет

Фисубномически
джоинтпредмет

Фисубномически
тотипредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хикомбисубномиката според органическата
ингредиентна субномическа хиобщностност

Органическа ингредиентна
субномическа историчност

Органическа
ингредиентна
субномическа
хиобщностност
(хикомбисубномика)

Органическа ингредиентна субномическа
общностност
Хикомбисубномика

Хиджоинтсубномика

Хитотисубномика

Субномика

Комбисубномика

Джоинтсубномика

Тотисубномика

Консубномика

Комбиконсубномика

Джоинтконсубномика

Тотиконсубномика

Просубномика

Комбипросубномика

Джоинтпросубномика

Тотипросубномика

Икосубномика
(икономика)

Комбиикосубномика
(комбиикономика)

Джоинтикосубномика
(джоинтикономика)

Тотиикосубномика
(тотиикономика)

Екссубномика

Комбиекссубномика

Джоинтекссубномика

Тотиекссубномика

Фисубномика

Комбифисубномика

Джоинтфисубномика

Тотифисубномика

ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ХИПОЗИЦИЯ* (ingrediental
subnomic hiposition) (същото като ингредиентна субномическа историчностна позиция и съкратено от ингредиентна субномическа позиция и ингредиентна субномическа историчност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните
критерии ингредиентна субномическа позиция и ингредиентна субномическа
историчност и по този начин разграничава съвместно (1) субномическите
предмети според мястото, което заемат в взаимоотношението между вътрешната и външната среда на субномиката и на нейните разновидности (което е
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разположение в ширина) и (2) степените (периодите и етапите) на развитието
на субномиката в нейната цялост.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа хипозиция към
понятието за хисубномически позипредмет* (hisubnomic posithing) (съкратено от историчностен позиционен субномически предмет – historicitical
positional subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1
[т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа хипозиция* (primary ingrediental subnomic hiposition), която е комбинация от първичната ингредиентна субномическа позиция* (primary ingrediental subnomic
position) и първичната ингредиентна субномическа историчност* (primary
ingrediental subnomic historicity)]. От своя страна органическото прилагане на
ингредиентната субномическа хипозиция към понятието за хипозисубномика*
(hiposisubnomy) (съкратено от историчностна позиционна субномика –
historicitical positional subnomy) поражда нейните разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа хипозиция* (organic ingrediental subnomic hiposition), която е комбинация от
органическата ингредиентна субномическа позиция* (organic ingrediental
subnomic position) и органическата ингредиентна субномическа историчност* (organic ingrediental subnomic historicity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хисубномически позипредмет според първичната
ингредиентна субномическа хипозииция

Първична ингредиентна субномическа историчност

Първична
ингредиентна
субномическа
хипозиция
(хисубномически
позипредмет)

Първична ингредиентна субномическа
позиция
Хистосубномически
позипредмет

Хистосубномически
интрапредмет

Хистосубномически
фейспредмет

Хистосубномически
екстрапредмет

Субномически
предмет

Субномически
позипредмет

Субномически
интрапредмет

Субномически
фейспредмет

Субномически
екстрапредмет

Консубномически
предмет

Консубномически
позипредмет

Консубномически
интрапредмет

Консубномически
фейспредмет

Консубномически
екстрапредмет

Просубномически
предмет

Просубномически
позипредмет

Просубномически
интрапредмет

Просубномически
фейспредмет

Просубномически
екстрапредмет

Икосубномически
предмет

Икосубномически
позипредмет

Икосубномически
интрапредмет

Икосубномически
фейспредмет

Икосубномически
екстрапредмет

Екссубномически
предмет

Екссубномически
позипредмет

Екссубномически
интрапредмет

Екссубномически
фейспредмет

Екссубномически
екстрапредмет

Фисубномически
предмет

Фисубномически
позипредмет

Фисубномически
интрапредмет

Фисубномически
фейспредмет

Фисубномически
екстрапредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хипозисубномиката според органическата ингредиентна
субномическа хипозииция

Органическа ингредиентна субномическа
историчност

Органическа
ингредиентна
субномическа
хипозиция
(хипозисубномика)

Органическа ингредиентна
субномическа позиция
Хистопозисубномика

Хистоинтрасубномика

Хистофейссубномика

Хистоекстрасубномика

Субномика

Позисубномика

Интрасубномика

Фейссубномика

Екстрасубномика

Консубномика

Позиконсубномика

Интраконсубномика

Фейсконсубномика

Екстраконсубномика

Просубномика

Позипросубномика

Интрапросубномика

Фейспросубномика

Екстрапросубномика

Икосубномика

Позиикосубномика

Интраикосубномика

Фейсикосубномика

Екстраикосубномика

Екссубномика

Позиекссубномика

Интраекссубномика

Фейсекссубномика

Екстраекссубномика

Фисубномика

Позифисубномика

Интрафисубномика

Фейсфисубномика

Екстрафисубномика

ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ХИРАВНИЩНОСТ* (ingrediental
subnomic hilevelness) (същото като ингредиентна субномическа историчностна равнищност и съкратено от ингредиентна субномическа равнищност и ингредиентна субномическа историчност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от
първичните критерии ингредиентна ингредиентна субномическа равнищност
и ингредиентна субномическа историчност и по този начин разграничава
152

1960

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвместно (1) субномическите предмети в зависимост от това на кое равнище
на обобщеност на субномическата организация на общественото производство
те са предметно отражение и (2) степените (периодите и етапите) на развитието на субномиката в нейната цялост.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа хиравнищност
към понятието за хисубномически левелпредмет* (hisubnomic levelthing)
(съкратено от историчностен равнищностен субномически предмет –
historicitical levelness subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа хиравнищност* (primary ingrediental subnomic hilevelness), която е
комбинация от първичната ингредиентна субномическа равнищност*
(primary ingrediental subnomic levelness) и първичната ингредиентна субномическа историчност* (primary ingrediental subnomic historicity)]. От своя
страна органическото прилагане на ингредиентната субномическа хиравнищност към понятието за хилевелсубномика* (hilevelsubnomy) (съкратено от
историчностна равнищностна субномика – historicitical levelness subnomy)
поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа хиравнищност* (organic
ingrediental subnomic hilevelness), която е комбинация от органическата ингредиентна субномическа равнищност* (organic ingrediental subnomic
levelness) и органическата ингредиентна субномическа историчност* (organic ingrediental subnomic historicity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хисубномическия левелпредмет според първичната
ингредиентна субномическа хиравнищност

Първична ингредиентна субномическа историчност

Първична
ингредиентна
субномическа
хиравнищност
(хисубномически
левелпредмет)

Първична ингредиентна субномическа
равнищност
Хистосубномически
левелпредмет

Хистосубномически
микропредмет

Хистосубномически
мезопредмет

Хистосубномически
макропредмет

Субномически
предмет

Субномически
левелпредмет

Субномически
микропредмет

Субномически
мезопредмет

Субномически
макропредмет

Консубномически
предмет

Консубномически
левелпредмет

Консубномически
микропредмет

Консубномически
мезопредмет

Консубномически
макропредмет

Просубномически
предмет

Просубномически
левелпредмет

Просубномически
микропредмет

Просубномически
мезопредмет

Просубномически
макропредмет

Икосубномически
предмет

Икосубномически
левелпредмет

Икосубномически
микропредмет

Икосубномически
мезопредмет

Икосубномически
макропредмет

Екссубномически
предмет

Екссубномически
левелпредмет

Екссубномически
микропредмет

Екссубномически
мезопредмет

Екссубномически
макропредмет

Фисубномически
предмет

Фисубномически
левелпредмет

Фисубномически
микропредмет

Фисубномически
мезопредмет

Фисубномически
макропредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хилевелсубномиката според органическата
ингредиентна субномическа хиравнищност

Органическа ингредиентна субномическа
историчност

Органическа
ингредиентна
субномическа
хиравнищност
(хилевелсубномика)

Органическа ингредиентна
субномическа равнищност
Хистолевелсубномика

Хистомикросубномика

Хистомезосубномика

Хистомакросубномика

Субномика

Левелсубномика

Микросубномика

Мезосубномика

Макросубномика

Консубномика

Левелконсубномика

Микроконсубномика

Мезоконсубномика

Макроконсубномика

Просубномика

Левелпросубномика

Микропросубномика

Мезопросубномика

Макропросубномика

Икосубномика

Левеликосубномика

Микроикосубномика

Мезоикосубномика

Макроикосубномика

Екссубномика

Левелекссубномика

Микроекссубномика

Мезоекссубномика

Макроекссубномика

Фисубномика

Левелфисубномика

Микрофисубномика

Мезофисубномика

Макрофисубномика

ИНГРЕДИЕНТНА
СУБНОМИЧЕСКА
ХИСУБСТАНЦИАЛНОСТ*
(ingrediental subnomic hisubstantiality) (същото като ингредиентна субномическа историчностна субстанциалност и съкратено от ингредиентна субномическа субстанциалност и ингредиентна субномическа историчност)
(*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа субстанциалност и ингредиентна субномическа историчност и по този начин
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разграничава съвместно (1) субномическите предмети според субстанциалната
обобщеност на елементите, които ги образуват, и (2) степените (периодите и
етапите) на развитието на субномиката в нейната цялост.
Първичното прилагане на ингредиентната субномическа хисубстанциалност към понятието за хисубномически субстопредмет* (hisubnomic
substothing) (съкратено от историчностен субстанциалностен субномически предмет – historicitical substantialitical subnomic thing) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субномическа хисубстанциалност* (primary ingrediental
subnomic hisubstantiality), която е комбинация от първичната ингредиентна
субномическа субстанциалност* (primary ingrediental subnomic substantiality)
и първичната ингредиентна субномическа историчност* (primary
ingrediental subnomic historicity)]. От своя страна органическото прилагане на
ингредиентната субномическа хисубстанциалност към понятието за хисубстосубномика* (hisubstosubnomy) (съкратено от историчностна субстанциалностна субномика – historicitical substantialitical subnomy) поражда нейните разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субномическа хисубстанциалност* (organic ingrediental
subnomic hisubstantiality), която е комбинация от органическата ингредиентна субномическа субстанциалност* (organic ingrediental subnomic
substantiality) и органическата ингредиентна субномическа историчност*
(organic ingrediental subnomic historicity)].
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хисубномическия субстопредмет според
първичната ингредиентна субномическа хисубстанциалност

Първична ингредиентна субномическа историчност

Първична
ингредиентна
субномическа
хисубстанциалност
(хисубномически
субстопредмет)

Първична ингредиентна
субномическа субстанциалност

Хисубномически
субстопредмет

Хисубномически
агрепредмет

Хисубномически
плупредмет

Субномически
предмет

Субномически
субстопредмет

Субномически
агрепредмет

Субномически
плупредмет

Консубномически
предмет

Консубномически
субстопредмет

Консубномически
агрепредмет

Консубномически
плупредмет

Просубномически
предмет

Просубномически
субстопредмет

Просубномически
агрепредмет

Просубномически
плупредмет

Икосубномически
(икономически)
предмет

Икосубномически
(икономически)
субстопредмет

Икосубномически
(икономически)
агрепредмет

Икосубномически
(икономически)
плупредмет

Екссубномически
предмет

Екссубномически
субстопредмет

Екссубномически
агрепредмет

Екссубномически
плупредмет

Фисубномически
предмет

Фисубномически
субстопредмет

Фисубномически
агрепредмет

Фисубномически
плупредмет
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хисубстосубномиката според органическата
ингредиентна субномическа хисубстанциалност

Органическа ингредиентна
субномическа историчност

Органическа
ингредиентна
субномическа
хисубстанциалност
(хисубстосубномика)

Органическа ингредиентна субномическа
субстанциалност

Хисубстосубномика

Хиагресубномика

Хиплусубномика

Субномика

Субстосубномика

Агресубномика

Плусубномика

Консубномика

Субстоконсубномика

Агреконсубномика

Плуконсубномика

Просубномика

Субстопросубномика

Агрепросубномика

Плупросубномика

Икосубномика
(икономика)

Субстоикосубномика
(субстоикономика)

Агреикосубномика
(агреикономика)

Плуикосубномика
(плуикономика)

Екссубномика

Субстоекссубномика

Агреекссубномика

Плуекссубномика

Фисубномика

Субстофисубномика

Агрефисубномика

Плуфисубномика

ИНГРЕДИЕНТНА СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ* (ingrediental substantial economic rangeness) (*) – първичен ингредиентен икономически критерий, който разграничава икономическите предмети в
зависимост от това на какъв субстанциален обхват те съответстват. Той е една
от разновидностите на ингредиентната икономическа обобщеност.
Първичното прилагане на ингредиентната субстанциална икономическа обхватност към понятието за икономически консипредмет поражда
следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната инг-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редиентна субстанциална икономическа обхватност* (primary ingrediental
substantial economic rangeness)]:
(1) икономически консипредмет* (economic consithing) [съкратено от и
същото като консистентностен икономически предмет* (consistentness
economic thing)] – общо понятие за разновидностите на икономическия предмет от гледна точка на ингредиентната субстанциална икономическа обхватност; икономически предмет, конституиран в консиикономиката;
(2) икономически хомопредмет* (economic homothing) [съкратено от и
същото като еднороден икономически предмет* (homogeneous economic
thing)] – икономически предмет, когато той се състои от едносубстанциални
(еднородни) икономически предмети (например от икономически продукти
или производствени икономически фактори от определен вид) в даден общностен обхват; икономически предмет, конституиран в хомоикономиката;
(3) икономически хетеропредмет* (economic heterothing) [съкратено от и
същото като разнороден икономически предмет* (heterogeneous economic
thing)] – икономически предмет, когато той се състои от неедносубстанциални
(нееднородни) икономически предмети в даден общностен обхват, икономически предмет, конституиран в хетероикономиката;
(4) икономически дженипредмет* (economic genithing) [съкратено от и
същото като всеобщ икономически предмет* (general economic thing)] – икономически предмет, когато той се състои от всички неедносубстанциални (нееднородни) икономически предмети в даден общностен обхват; икономически
предмет, конституиран в джениикономиката.
Органическото прилагане на ингредиентната субстанциална икономическа обхватност към понятието за консиикономика поражда следните негови
разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субстанциална икономическа обхватност* (organic ingrediental substantial
economic rangeness)]:
(1) консиикономика* (consieconomy) [съкратено от и същото като консистентностна икономика* (consistentness economy)] – общо понятие за
разновидностите на икономиката, породени от ингредиентната субстанциална икономическа обхватност; състои се от икономически консипредмети (от
консисистентностни икономически предмети);
(2) хомоикономика* (homoeconomy) [съкратено от и същото като еднородна икономика* (homogeneous economy)] – икономика, която от гледна точка на ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се състои от
икономически хомопредмети (от еднородни икономически предмети);
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) хетероикономика* (heteroeconomy) [съкратено от и същото като разнородна икономика* (heterogeneous economy)] – икономика, която от гледна
точка на ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се състои
от икономически хетеропредмети (от разнородни икономически предмети).
(4) джениикономика* (genieconomy) [съкратено от и същото като всеобща икономика* (general economy)] – икономика, която от гледна точка на ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се състои от икономически дженипредмети (от всеобщи икономически предмети).
Всички твърдения и класификации, отнасящи се до разгледания в тази
статия ингредиентен икономически критерий, са приложими по аналогия и
към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката
и техните производни.
ИНГРЕДИЕНТНА СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ* (ingrediental substantial economic stratificationality), ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност, (*) – класификационен ингредиентен икономически критерий (вж. ингредиентен икономически подход), според който на концептуално равнище и според мастото,
което заемат като икономически страти, се разграничават следните разновидности на икономическите ингредиенти се разграничават: (1) икономическа
субстанция (вътрешно същество или още вътрешно основание на икономическия предмет), (2) икономическа суперстанта (външно същество или още
външно основание на икономическия предмет), (3) икономически сустант
(общо понятие за икономическа субстанция и икономическа суперстанта; той е
или едното, или другото, но не и двете, взети заедно в тяхното цялостно единство), (4) икономически сустит (икономическа субстанция и икономическа
суперстанта, взети заедно в тяхното цялостно единство), (5) икономически
сустат (двойката от икономическа субстанция и икономическа суперстанта).
Икономическата субстанция и икономическата суперстанта и техните производни са позиции на типчната икономика и затова поле на действие на ингредиентната субстанциална икономическа стратификационност е типоиконоимиката (и по-специално – тентипоикономиката, тъй като тези позиции са
представени принципиално; и в частност – в сустатентипоикономиката, тъй
като са в областта на сустантивностната стратификационност).
Състоянието, в което икономическият ингредиент се намира в качеството
си на икономическа субстанция се означава като икономическа субстантност* (economic substantness), а на икономическия субстат като нейна типич160
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на реализация – икономическа субстатност* (economic substatness); състоянието, в което икономическият ингредиент се намира в качеството си на икономическа суперстанта се означава като икономическа суперстантност*
(economic superstantness), а на икономическия запас като нейна типична реализация – икономическа запасност* (economic stockness); състоянието, в което
икономическият ингредиент се намира в качеството си на икономически сустант се означава като икономическа сустантност* (economic sustantness), а
на икономическия сустатант като негова типична реализация – икономическа сустатантност* (economic sustatantness); състоянието, в което икономическият ингредиент се намира в качеството си на икономически сустит се означава като икономическа суститност* (economic sustitness), а на икономическия сустатит като негова типична реализация – икономическа сустатитност* (economic sustatitness).
Ако едновременно се приложат ингредиентната субстанциална икономическа стратификационност и ингредиентната икономическа възпроизводственост, тогава се конституират следните икономически понятия: (1) възпроизводствена икономическа субстанция (reproduction economic substance), възпроизводствена икономическа суперстанта (reproduction economic superstant),
възпроизводствен икономически сустант (reproduction economic sustant),
възпроизводствен икономически сустит (reproduction economic sustite), възпроизводствен икономически сустат (reproduction economic sustate); (2) производствена икономическа субстанция (production economic substance), производствена икономическа суперстанта (production economic superstant),
производствен икономически сустант (production economic sustant), производствен икономически сустит (production economic sustite), производствен
икономически сустат (production economic sustate); (3) разменна икономическа субстанция (production economic substance), разменна икономическа
суперстанта (production economic superstant), разменен икономически сустант (exchange economic sustant), разменен икономически сустит (exchange
economic sustite), разменен икономически сустат (exchange economic sustate);
(4) разпределителна икономическа субстанция (distribution economic
substance), разпределителна икономическа суперстанта (distribution
economic superstant), разпределителен икономически сустант (distribution
economic sustant), разпределителен икономически сустит (distribution
economic sustite), разпределителен икономически сустат (distribution
economic sustate); (5) потребителна икономическа субстанция (consumption
economic substance), потребителна икономическа суперстанта (consumption
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic superstant), потребителен икономически сустант (consumption
economic sustant), потребителен икономически сустит (consumption
economic sustite), потребителен икономически сустат (consumption
economic sustate) и други, произтичащи от ингредиентната икономическа възпроизводственост.
Всички горепосочени твърдения и класификации, отнасящи се до ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност, са приложими по аналогия и към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката,
икокореномиката и техните производни.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност се конституират още и съответстващите на последната понятия за ингредиентна субстанциална консуматорска стратификационност* (ingrediental substantial
consumptionary stratificationality), ингредиентна субстанциална стопанска
стратификационност*
(ingrediental
substantial
protoeconomic
stratificationality), ингредиентна субстанциална пазарно-икономическа
стратификационност*
(ingrediental
substantial
marketly-economic
stratificationality) и ингредиентна субстанциална финансово-пазарноикономическа стратификационност* (ingrediental substantial financiallymarketly-economic stratificationality). Общо за всички тях е понятието за ингредиентна субстанциална поддържаща стратификационност* (ingrediental
substantial sustenance /sustaining/ stratificationality) (за ингредиентна субстанциална стратификационност при поддържането).
ИНГРЕДИЕНТНА СУБСТАНЦИАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ* (ingrediental substantial ecorenomic rangeness) (*) – първичен ингредиентен икореномически критерий, който разграничава икореномическите
предмети в зависимост от това на какъв субстанциален обхват те съответстват.
Той е една от разновидностите на ингредиентната икореномическа обобщеност. Ингредиентната субстанциална икореномическа обхватност е частен
случай на ингредиентната субстанциална икофорномическа обхватност.
Първичното прилагане на ингредиентната субстанциална икореномическа обхватност към понятието за икореномически консипредмет поражда
следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субстанциална икореномическа обхватност* (primary
ingrediental substantial ecorenomic rangeness)]:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) икореномически консипредмет* (ecorenomic consithing) [съкратено от
и същото като консистентностен икореномически предмет* (consistentness
ecorenomic thing)] – общо понятие за разновидностите на икореномическия
предмет от гледна точка на ингредиентната субстанциална икореномическа
обхватност; икореномически предмет, конституиран в консиикореномиката;
(2) икореномически хомопредмет* (ecorenomic homothing) [съкратено от
и същото като еднороден икореномически предмет* (homogeneous
ecorenomic thing)] – икореномически предмет, когато той се състои от едносубстанциални (еднородни) икореномически предмети (например от икореномически продукти или производствени икореномически фактори от определен
вид) в даден общностен обхват; икореномически предмет, конституиран в хомоикореномиката;
(3) икореномически хетеропредмет* (ecorenomic heterothing) [съкратено
от и същото като разнороден икореномически предмет* (heterogeneous
ecorenomic thing)] – икореномически предмет, когато той се състои от неедносубстанциални (нееднородни) икореномически предмети в даден общностен
обхват, икореномически предмет, конституиран в хетероикореномиката;
(4) икореномически дженипредмет* (ecorenomic genithing) [съкратено от
и същото като всеобщ икореномически предмет* (general ecorenomic thing)] –
икореномически предмет, когато той се състои от всички неедносубстанциални (нееднородни) икореномически предмети в даден общностен обхват; икореномически предмет, конституиран в джениикореномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната субстанциална икореномическа обхватност към понятието за консиикореномика поражда следните
негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субстанциална икореномическа обхватност* (organic ingrediental
substantial ecorenomic rangeness)]:
(1) консиикореномика* (consiecorenomy) [съкратено от и същото като
консистентностна икореномика* (consistentness ecorenomy)] – общо понятие за разновидностите на икореномиката, породени от ингредиентната субстанциална икореномическа обхватност; състои се от икореномически консипредмети (от консисистентностни икореномически предмети);
(2) хомоикореномика* (homoecorenomy) [съкратено от и същото като
еднородна икореномика* (homogeneous ecorenomy)] – икореномика, която от
гледна точка на ингредиентната субстанциална икореномическа обхватност
се състои от икореномически хомопредмети (от еднородни икореномически
предмети);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) хетероикореномика* (heteroecorenomy) [съкратено от и същото като
разнородна икореномика* (heterogeneous ecorenomy)] – икореномика, която от
гледна точка на ингредиентната субстанциална икореномическа обхватност
се състои от икореномически хетеропредмети (от разнородни икореномически
предмети).
(4) джениикореномика* (geniecorenomy) [съкратено от и същото като
всеобща икореномика* (general ecorenomy)] – икореномика, която от гледна
точка на ингредиентната субстанциална икореномическа обхватност се състои от икореномически дженипредмети (от всеобщи икореномически предмети).
ИНГРЕДИЕНТНА СУБСТАНЦИАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ* (ingrediental substantial ecotechnomic rangeness) (*) – първичен ингредиентен икотехномически критерий, който разграничава икотехномическите предмети в зависимост от това на какъв субстанциален обхват те съответстват. Той е една от разновидностите на ингредиентната икотехномическа
обобщеност. Ингредиентната субстанциална икотехномическа обхватност
е частен случай на ингредиентната субстанциална икофорномическа обхватност.
Първичното прилагане на ингредиентната субстанциална икотехномическа обхватност към понятието за икотехномически консипредмет поражда
следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субстанциална икотехномическа обхватност* (primary
ingrediental substantial ecotechnomic rangeness)]:
(1) икотехномически консипредмет* (ecotechnomic consithing) [съкратено от и същото като консистентностен икотехномически предмет*
(consistentness ecotechnomic thing)] – общо понятие за разновидностите на икотехномическия предмет от гледна точка на ингредиентната субстанциална
икотехномическа обхватност; икотехномически предмет, конституиран в
консиикотехномиката;
(2) икотехномически хомопредмет* (ecotechnomic homothing) [съкратено от и същото като еднороден икотехномически предмет* (homogeneous
ecotechnomic thing)] – икотехномически предмет, когато той се състои от едносубстанциални (еднородни) икотехномически предмети (например от икотехномически продукти или производствени икотехномически фактори от определен вид) в даден общностен обхват; икотехномически предмет, конституиран в хомоикотехномиката;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) икотехномически хетеропредмет* (ecotechnomic heterothing) [съкратено от и същото като разнороден икотехномически предмет* (heterogeneous
ecotechnomic thing)] – икотехномически предмет, когато той се състои от неедносубстанциални (нееднородни) икотехномически предмети в даден общностен обхват, икотехномически предмет, конституиран в хетероикотехномиката;
(4) икотехномически дженипредмет* (ecotechnomic genithing) [съкратено от и същото като всеобщ икотехномически предмет* (general
ecotechnomic thing)] – икотехномически предмет, когато той се състои от всички неедносубстанциални (нееднородни) икотехномически предмети в даден
общностен обхват; икотехномически предмет, конституиран в джениикотехномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната субстанциална икотехномическа обхватност към понятието за консиикотехномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субстанциална икотехномическа обхватност* (organic ingrediental
substantial ecotechnomic rangeness)]:
(1) консиикотехномика* (consiecotechnomy) [съкратено от и същото като
консистентностна икотехномика* (consistentness ecotechnomy)] – общо понятие за разновидностите на икотехномиката, породени от ингредиентната
субстанциална икотехномическа обхватност; състои се от икотехномически
консипредмети (от консисистентностни икотехномически предмети);
(2) хомоикотехномика* (homoecotechnomy) [съкратено от и същото като
еднородна икотехномика* (homogeneous ecotechnomy)] – икотехномика, която от гледна точка на ингредиентната субстанциална икотехномическа обхватност се състои от икотехномически хомопредмети (от еднородни икотехномически предмети);
(3) хетероикотехномика* (heteroecotechnomy) [съкратено от и същото
като разнородна икотехномика* (heterogeneous ecotechnomy)] – икотехномика, която от гледна точка на ингредиентната субстанциална икотехномическа
обхватност се състои от икотехномически хетеропредмети (от разнородни
икотехномически предмети).
(4) джениикотехномика* (geniecotechnomy) [съкратено от и същото като
всеобща икотехномика* (general ecotechnomy)] – икотехномика, която от
гледна точка на ингредиентната субстанциална икотехномическа обхватност се състои от икотехномически дженипредмети (от всеобщи икотехномически предмети).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА СУБСТАНЦИАЛНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ* (ingrediental substantial ecofornomic rangeness) (навсякъде икофорномика се подразбира като икосубфорномика, а икофорномически – като
икосубфорномически, което е валидно и за техните производни) (*) – първичен ингредиентен икофорномически критерий, който разграничава икофорномическите предмети в зависимост от това на какъв субстанциален обхват те
съответстват. Той е една от разновидностите на ингредиентната икофорномическа обобщеност. Ингредиентната субстанциална икономическа обхватност е частен случай на ингредиентната субстанциална икофорномическа
обхватност.
Първичното прилагане на ингредиентната субстанциална икофорномическа обхватност към понятието за икофорномически консипредмет поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната
ингредиентна субстанциална икофорномическа обхватност* (primary
ingrediental substantial ecofornomic rangeness)]:
(1) икофорномически консипредмет* (ecofornomic consithing) [съкратено
от и същото като консистентностен икофорномически предмет*
(consistentness ecofornomic thing)] – общо понятие за разновидностите на икофорномическия предмет от гледна точка на ингредиентната субстанциална
икофорномическа обхватност; икофорномически предмет, конституиран в
консиикофорномиката;
(2) икофорномически хомопредмет* (ecofornomic homothing) [съкратено
от и същото като еднороден икофорномически предмет* (homogeneous
ecofornomic thing)] – икофорномически предмет, когато той се състои от едносубстанциални (еднородни) икофорномически предмети (например от икофорномически продукти или производствени икофорномически фактори от
определен вид) в даден общностен обхват; икофорномически предмет, конституиран в хомоикофорномиката;
(3) икофорномически хетеропредмет* (ecofornomic heterothing) [съкратено от и същото като разнороден икофорномически предмет* (heterogeneous
ecofornomic thing)] – икофорномически предмет, когато той се състои от неедносубстанциални (нееднородни) икофорномически предмети в даден общностен обхват, икофорномически предмет, конституиран в хетероикофорномиката;
(4) икофорномически дженипредмет* (ecofornomic genithing) [съкратено
от и същото като всеобщ икофорномически предмет* (general ecofornomic
thing)] – икофорномически предмет, когато той се състои от всички неедно166
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстанциални (нееднородни) икофорномически предмети в даден общностен
обхват; икофорномически предмет, конституиран в джениикофорномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната субстанциална икофорномическа обхватност към понятието за консиикофорномика поражда
следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата
ингредиентна субстанциална икофорномическа обхватност* (organic
ingrediental substantial ecofornomic rangeness)]:
(1) консиикофорномика* (consiecofornomy) [съкратено от и същото като
консистентностна икофорномика* (consistentness ecofornomy)] – общо понятие за разновидностите на икофорномиката, породени от ингредиентната
субстанциална икофорномическа обхватност; състои се от икофорномически
консипредмети (от консисистентностни икофорномически предмети);
(2) хомоикофорномика* (homoecofornomy) [съкратено от и същото като
еднородна икофорномика* (homogeneous ecofornomy)] – икофорномика, която
от гледна точка на ингредиентната субстанциална икофорномическа обхватност се състои от икофорномически хомопредмети (от еднородни икофорномически предмети);
(3) хетероикофорномика* (heteroecofornomy) [съкратено от и същото като разнородна икофорномика* (heterogeneous ecofornomy)] – икофорномика,
която от гледна точка на ингредиентната субстанциална икофорномическа
обхватност се състои от икофорномически хетеропредмети (от разнородни
икофорномически предмети).
(4) джениикофорномика* (geniecofornomy) [съкратено от и същото като
всеобща икофорномика* (general ecofornomy)] – икофорномика, която от
гледна точка на ингредиентната субстанциална икофорномическа обхватност се състои от икофорномически дженипредмети (от всеобщи икофорномически предмети).
ИНГРЕДИЕНТНА СУБСТАНЦИАЛНА СУБНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ* (ingrediental substantial subnomic rangeness) (*) – първичен ингредиентен субномически критерий, който разграничава субномическите предмети в
зависимост от това на какъв субстанциален обхват те съответстват. Той е една
от разновидностите на ингредиентната субномическа обобщеност. Ингредиентната субстанциална икономическа обхватност е частен случай на ингредиентната субстанциална субномическа обхватност.
Първичното прилагане на ингредиентната субстанциална субномическа обхватност към понятието за субномически консипредмет поражда
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субстанциална субномическа обхватност* (primary ingrediental
substantial subnomic rangeness)]:
(1) субномически консипредмет* (subnomic consithing) [съкратено от и
същото като консистентностен субномически предмет* (consistentness
subnomic thing)] – общо понятие за разновидностите на субномическия предмет от гледна точка на ингредиентната субстанциална субномическа обхватност; субномически предмет, конституиран в консисубномиката;
(2) субномически хомопредмет* (subnomic homothing) [съкратено от и
същото като еднороден субномически предмет* (homogeneous subnomic
thing)] – субномически предмет, когато той се състои от едносубстанциални
(еднородни) субномически предмети (например от субномически продукти
или производствени субномически фактори от определен вид) в даден общностен обхват; субномически предмет, конституиран в хомосубномиката;
(3) субномически хетеропредмет* (subnomic heterothing) [съкратено от и
същото като разнороден субномически предмет* (heterogeneous subnomic
thing)] – субномически предмет, когато той се състои от неедносубстанциални
(нееднородни) субномически предмети в даден общностен обхват, субномически предмет, конституиран в хетеросубномиката;
(4) субномически дженипредмет* (subnomic genithing) [съкратено от и
същото като всеобщ субномически предмет* (general subnomic thing)] – субномически предмет, когато той се състои от всички неедносубстанциални (нееднородни) субномически предмети в даден общностен обхват; субномически
предмет, конституиран в дженисубномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната субстанциална субномическа обхватност към понятието за консисубномика поражда следните негови
разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна субстанциална субномическа обхватност* (organic ingrediental substantial
subnomic rangeness)]:
(1) консисубномика* (consisubnomy) [съкратено от и същото като консистентностна субномика* (consistentness subnomy)] – общо понятие за разновидностите на субномиката, породени от ингредиентната субстанциална
субномическа обхватност; състои се от субномически консипредмети (от
консисистентностни субномически предмети);
(2) хомосубномика* (homosubnomy) [съкратено от и същото като еднородна субномика* (homogeneous subnomy)] – субномика, която от гледна точ-
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка на ингредиентната субстанциална субномическа обхватност се състои от
субномически хомопредмети (от еднородни субномически предмети);
(3) хетеросубномика* (heterosubnomy) [съкратено от и същото като разнородна субномика* (heterogeneous subnomy)] – субномика, която от гледна
точка на ингредиентната субстанциална субномическа обхватност се състои
от субномически хетеропредмети (от разнородни субномически предмети).
(4) дженисубномика* (genisubnomy) [съкратено от и същото като всеобща субномика* (general subnomy)] – субномика, която от гледна точка на ингредиентната субстанциална субномическа обхватност се състои от субномически дженипредмети (от всеобщи субномически предмети).
ИНГРЕДИЕНТНА СУБСТАНЦИАЛНА ФОРНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ* (ingrediental substantial fornomic rangeness) (навсякъде форномика се
подразбира като субфорномика, а форномически – като субфорномически,
което е валидно и за техните производни) (*) – първичен ингредиентен форномически критерий, който разграничава форномическите предмети в зависимост от това на какъв субстанциален обхват те съответстват. Той е една от
разновидностите на ингредиентната форномическа обобщеност. Ингредиентната субстанциална икономическа обхватност е частен случай на ингредиентната субстанциална форномическа обхватност.
Първичното прилагане на ингредиентната субстанциална форномическа обхватност към понятието за форномически консипредмет поражда
следните негови разновидности [т.е. разновидности според първичната ингредиентна субстанциална форномическа обхватност* (primary ingrediental
substantial fornomic rangeness)]:
(1) форномически консипредмет* (fornomic consithing) [съкратено от и
същото като консистентностен форномически предмет* (consistentness
fornomic thing)] – общо понятие за разновидностите на форномическия предмет от гледна точка на ингредиентната субстанциална форномическа обхватност; форномически предмет, конституиран в консифорномиката;
(2) форномически хомопредмет* (fornomic homothing) [съкратено от и
същото като еднороден форномически предмет* (homogeneous fornomic
thing)] – форномически предмет, когато той се състои от едносубстанциални
(еднородни) форномически предмети (например от форномически продукти
или производствени форномически фактори от определен вид) в даден общностен обхват; форномически предмет, конституиран в хомофорномиката;
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) форномически хетеропредмет* (fornomic heterothing) [съкратено от и
същото като разнороден форномически предмет* (heterogeneous fornomic
thing)] – форномически предмет, когато той се състои от неедносубстанциални
(нееднородни) форномически предмети в даден общностен обхват, форномически предмет, конституиран в хетерофорномиката;
(4) форномически дженипредмет* (fornomic genithing) [съкратено от и
същото като всеобщ форномически предмет* (general fornomic thing)] – форномически предмет, когато той се състои от всички неедносубстанциални (нееднородни) форномически предмети в даден общностен обхват; форномически
предмет, конституиран в дженифорномиката.
Органическото прилагане на ингредиентната субстанциална форномическа обхватност към понятието за консифорномика поражда следните негови разновидности [т.е. разновидности според органическата ингредиентна
субстанциална форномическа обхватност* (organic ingrediental substantial
fornomic rangeness)]:
(1) консифорномика* (consifornomy) [съкратено от и същото като консистентностна форномика* (consistentness fornomy)] – общо понятие за разновидностите на форномиката, породени от ингредиентната субстанциална
форномическа обхватност; състои се от форномически консипредмети (от
консисистентностни форномически предмети);
(2) хомофорномика* (homofornomy) [съкратено от и същото като еднородна форномика* (homogeneous fornomy)] – форномика, която от гледна точка на ингредиентната субстанциална форномическа обхватност се състои от
форномически хомопредмети (от еднородни форномически предмети);
(3) хетерофорномика* (heterofornomy) [съкратено от и същото като разнородна форномика* (heterogeneous fornomy)] – форномика, която от гледна
точка на ингредиентната субстанциална форномическа обхватност се състои
от форномически хетеропредмети (от разнородни форномически предмети).
(4) дженифорномика* (genifornomy) [съкратено от и същото като всеобща форномика* (general fornomy)] – форномика, която от гледна точка на ингредиентната субстанциална форномическа обхватност се състои от форномически дженипредмети (от всеобщи форномически предмети).
ИНГРЕДИЕНТНА СУСТАДАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ* (ingrediental sustadantal economic stratificationality) – вж.
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
170

1978

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ИНГРЕДИЕНТНА СУСТАНТИВНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ*
(ingrediental
substantivitical
economic
stratificationality) – същото като ингредиентна субстанциална икономическа
стратификационност.
ИНГРЕДИЕНТНА СУСТАТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ* (ingrediental sustatantal economic stratificationality) – вж.
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
ИНГРЕДИЕНТНА СУСТАТАТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ* (ingrediental sustatatantal economic stratificationality) –
вж. тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
ИНГРЕДИЕНТНА СЪДЪРЖАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ* (ingrediental contential economic stratificationality), ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност, (*) – класификационен ингредиентен икономически критерий (вж. ингредиентен икономически подход), който дава възможност за двояко интерпретиране и анализиране
(и върху тази основа – за класифициране) на икономическите системи (наричани ингредиентни икономически системи) като формални икономически системи и като съдържателни икономически системи в зависимост от това какво
място заемат в качеството си на икономически страти (на формален икономически страт или на съдържателен икономически страт) в друга, по-всеобхватна
съдържателно-стратифицирана икономическа система* (contentiallystratified /intensionally-stratified/ economic system) (в съдържателностратифицирана икономическа система от по-висок ранг); един от критериите
на ингредиентната икономическа класифицируемост. В съдържателностратифицираната икономическа система от по-висок ранг формалната икономическа система изпълнява ролята на икономическа форма и тя е формална по
отношение на определена съдържателна икономическа система, включена в
същата съдържателно-стратифицираната икономическа система; от своя страна съдържателната икономическа система изпълнява ролята на икономическо
съдържание и тя е съдържателна по отношение на формалната икономическа
система. Обикновено формалната и съдържателната икономическа система се
разглеждат като двойка системи във вид на елементарна съдържателно-
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------стратифицирана икономическа система* (elementary contentially-stratified
/intensionally-stratified/ economic system) от по-висок ранг.
Според ингредиентната съдържателна икономическа стратификационност
се разграничават: (1) икономическо съдържание [на нея съответстват понятията за съдържателен икономически предмет* (contential economic thing), съдържателен икономически обект* (contential economic object), съдържателна икономическа система и съдържателен икономически ингредиент*
(contential economic ingredient)]; (2) икономическа форма [на нея съответстват
понятията за формален икономически предмет* (formal economic thing),
формален икономически обект* (formal economic object), формална икономическа система и формален икономически ингредиент* (formal economic ingredient)]; (3) икономически специфант (общо понятие за икономическо съдържание и икономическа форма) [на него съответстват понятията за специфантен икономически предмет* (specifantal economic thing), специфантен
икономически обект* (specifantal economic object), специфантен икономическа система* (specifantal economic system) и специфантен икономически
ингредиент* (specifantal economic ingredient)]; (4) икономически специфат
(двойка понятия от икономическо съдържание и икономическа форма) [на него
съответстват понятията за специфатен икономически предмет* (specifatic
economic thing), специфатен икономически обект* (specifatic economic
object), специфатна икономическа система* (specifatic economic system) и
специфатен икономически ингредиент* (specifatic economic ingredient)]; (5)
икономически специфит (икономическо съдържание и икономическа форма,
взети заедно в тяхното единство) [на него съответстват понятията за специфитен икономически предмет* (specifitic economic thing), специфитен икономически обект* (specifitic economic object), специфитна икономическа
система* (specifitic economic system) и специфитен икономически ингредиент* (specifitic economic ingredient)]. Икономическото съдържание и икономическата форма и техните производни са позиции на типчната икономика и затова поле на действие на ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност е типоиконоимиката (и по-специално – тентипоикономиката, тъй като тези позиции са представени принципиално; и в частност – в специтентипоикономиката, тъй като са в областта на специфичностната стратификационност).
Всички горепосочени твърдения и класификации, отнасящи се до ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност, са приложи-
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ми по аналогия и към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката,
икокореномиката и техните производни.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност се конституират още и съответстващите на последната понятия за ингредиентна съдържателна консуматорска стратификационност* (ingrediental contential
consumptionary stratificationality), ингредиентна съдържателна стопанска
стратификационност*
(ingrediental
contential
protoeconomic
stratificationality), ингредиентна съдържателна пазарно-икономическа
стратификационност*
(ingrediental
contential
marketly-economic
stratificationality) и ингредиентна съдържателна финансово-пазарноикономическа стратификационност* (ingrediental contential financiallymarketly-economic stratificationality). Общо за всички тях е понятието за ингредиентна съдържателна поддържаща стратификационност* (ingrediental
contential sustenance /sustaining/ stratificationality) (за ингредиентна съдържателна стратификационност при поддържането).
ИНГРЕДИЕНТНА СЪЩНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ* (ingrediental essential economic stratificationality), ингредиентна
диспозиционна икономическа стратификационност, (*) – класификационен
ингредиентен икономически критерий (вж. ингредиентен икономически подход), който дава възможност за двояко интерпретиране и анализиране (и върху
тази основа – за класифициране) на икономическите системи (наричани ингредиентни икономически системи) като феноменни икономически системи и
като същностни икономически системи системи в зависимост от това, какво
място заемат в качеството си на икономически страти (на феноменен икономически страт или на същностен икономически страт) в друга, по-всеобхватна
същностно-стратифицирана икономическа система (в същностностратифицирана икономическа система от по-висок ранг); един от критериите
на ингредиентната икономическа класифицируемост. В същностностратифицираната икономическа система от по-висок ранг феноменната икономическа система изпълнява ролята на икономическо явление и тя е феноменна по отношение на определена същностна икономическа система, включена в
същата същностно-стратифицираната икономическа система; от своя страна
същностната икономическа система изпълнява ролята на икономическа същност и тя е същностна по отношение на феноменната икономическа система.
Обикновено феноменната и същностната икономическа система се разглеждат
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------като двойка системи във формата на елементарна същностностратифицирана икономическа система от по-висок ранг, която се определя
като феноменно-същностна икономическа система от този ранг.
Според ингредиентната същностната икономическа стратификационност
се разграничават: (1) икономическа същност [на нея съответстват понятията за
същностен икономически предмет* (essential economic thing), същностен
икономически обект* (essential economic object), същностна икономическа
система и същностен икономически ингредиент (вж. същностна икономическа система)]; (2) икономическо явление [на нея съответстват понятията за
феноменен икономически предмет* (phenomenal economic thing), феноменен
икономически обект* (phenomenal economic object), феноменна икономическа
система и феноменен икономически ингредиент (вж. същностна икономическа система)]; (3) икономически диспозант (общо понятие за икономическа
същност и икономическо явление) [на него съответстват понятията за диспозантен икономически предмет* (disposantal economic thing), диспозантен
икономически обект* (disposantal economic object), диспозантна икономическа система* (disposantal economic system) и диспозантен икономически
ингредиент* (disposantal economic ingredient)]; (4) икономически диспозат
(двойка понятия от икономическа същност и икономическо явление) [на него
съответстват понятията за диспозатен икономически предмет* (disposatic
economic thing), диспозатен икономически обект* (disposatic economic
object), диспозатна икономическа система* (disposatic economic system) и
диспозатен икономически ингредиент* (disposatic economic ingredient)]; (5)
икономически диспозит (икономическа същност и икономическо явление, взети заедно в тяхното единство) [на него съответстват понятията за диспозитен
икономически предмет* (dispositic economic thing), диспозитен икономически обект* (dispositic economic object), диспозитна икономическа система*
(dispositic economic system) и диспозитен икономически ингредиент* (dispositic economic ingredient)]. Икономическото същност и икономическото явление и техните производни са позиции на типчната икономика и затова поле на
действие на ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност е типоиконоимиката (и по-специално – тентипоикономиката, тъй като
тези позиции са представени принципиално; и в частност – в диспотентипоикономиката, тъй като са в областта на диспозиционната стратификационност).
Всички горепосочени твърдения и класификации, отнасящи се до ингредиентна същностна икономическа стратификационност, са приложими по
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File: от ИНГРЕДИЕНТНА СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА
до ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------аналогия и към икотехномиката, икореномиката, икоуниреномиката, икокореномиката и техните производни.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
ингредиентна същностна икономическа стратификационност се конституират
още и съответстващите на последната понятия за ингредиентна същностна
консуматорска стратификационност* (ingrediental essential consumptionary
stratificationality), ингредиентна същностна стопанска стратификационност* (ingrediental essential protoeconomic stratificationality), ингредиентна
същностна пазарно-икономическа стратификационност* (ingrediental
essential marketly-economic stratificationality) и ингредиентна същностна финансово-пазарно-икономическа
стратификационност*
(ingrediental
essential financially-marketly-economic stratificationality). Общо за всички тях е
понятието за ингредиентна същностна поддържаща стратификационност* (ingrediental essential sustenance /sustaining/ stratificationality) (за ингредиентна същностна стратификационност при поддържането).
ИНГРЕДИЕНТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ (ingredient transformation) (ки) –
във:
намаляваща пределна норма на еквивалентната ингредиентна трансформация (в микр.);
нарастваща пределна норма на еквивалентната ингредиентна трансформация (в микр.);
постоянна пределна норма на еквивалентната ингредиентна трансформация (в микр.);
пределна норма на еквивалентната ингредиентна трансформация (в
микр.);
променлива пределна норма на еквивалентната ингредиентна
трансформация (в микр.).
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